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WSTĘP

Sto pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Po-
częciu NMP skłania do dziękczynienia Bogu za Tę, która „została
ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskiem szczególnej świę-
tości” (KK, 56). „Odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na
zasługi swego Syna i zjednoczona z Nim ścisłym i nierozerwalnym
węzłem” jest także „złączona ze wszystkimi ludźmi, którzy mają do-
stąpić zbawienia” (KK, 53). Przekonanie o zachowaniu Maryi od wszel-
kiej zmazy grzechu od samego poczęcia i określanie Jej jako „cała
święta” umacniało się w liturgii i w teologii stopniowo w ciągu stu-
leci, zanim papież bł. Pius IX mógł uroczyście ogłosić w dniu 8 grudnia
1854 r. tę prawdę jako dogmat wiary1.

Jakąś cząstkę w utrwalaniu tego przekonania miał Sługa Boży
o. Stanisław Papczyński (1631-1701), założyciel Zakonu Marianów
Niepokalanego Poczęcia NMP w drugiej połowie XVII w. W następ-
nym stuleciu inny marianin, Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński
(1700–55), rozszerzał ów zakon na różne kraje i umacniał go. Ostatnim
dziełem jego życia było utworzenie mariańskiego klasztoru w Balsamão
w Portugalii (1754). Tam też o. Kazimierz wkrótce zmarł w trwającej
do dziś opinii świętości. Stolica Apostolska wydała dekret o heroicz-
ności jego cnót, co jest jednym z ostatnich etapów przed beatyfikacją.

W Polsce postać o. Kazimierza jest mało znana. Niniejsza praca
ma za zadanie przekazać najważniejsze elementy jego spuścizny li-
terackiej, w znacznej części nieznanej samym marianom. Życie, du-
chową wielkość i zasługi tego kandydata na ołtarze ukazuje dekret
Kongregacji do Spraw Świętych o heroiczności jego cnót. Zapoznanie
się z dekretem, a następnie omówienie działalności pisarskiej o. Ka-
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zimierza i uzasadnienie wyboru poszczególnych tekstów będą stanowić
przedmiot niniejszego Wstępu.

DEKRET O HEROICZNOŚCI CNÓT
Kongregacja do Spraw Świętych

DEKRET
W DIECEZJI MIRANDEŃSKIEJ, CZYLI BRAGANZEŃSKIEJ

W SPRAWIE KANONIZACJI SŁUGI BOŻEGO
KAZIMIERZA OD ŚW. JÓZEFA WYSZYŃSKIEGO

Kapłana Zakonnika ze Zgromadzenia Księży
Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP (1700-1755)

Czy jest pewność, że istniały w stopniu heroicznym u tego, kogo
ta sprawa dotyczy, cnoty teologalne: wiary, nadziei i miłości za-
równo wobec Boga, jak i bliźniego, a także cnoty kardynalne: roz-
tropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa oraz cnoty z ni-
mi związane?

Oto odpowiedź:
„Jam matka pięknej miłości i bogobojności, i poznania, i nadziei

świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka
nadzieja żywota i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie
pragniecie i nasyćcie się owocami moimi! (...), którzy przeze mnie
działają, nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, będą mieć żywot wiecz-
ny” (Syr 24,24-26.30-31 Wulg.).

Słowa te, jakby wypowiedziane ustami Bogurodzicy Dziewicy Ma-
ryi, które Kościół stosuje w różnych tekstach liturgicznych ułożonych
na Jej cześć, pobudzały już od najmłodszych lat Sługę Bożego Ka-
zimierza od św. Józefa Wyszyńskiego do ustawicznego wysiłku w dą-
żeniu do świętości pod opieką i przewodnictwem Niepokalanej Dzie-
wicy Maryi. Co więcej, całe jego życie świadczy o tym, jak dla osiąg-
nięcia świętości prawdziwie jest skuteczna owa „maryjna” droga. Sługa
Boży jest tej drogi świetlanym „wzorem dla wiernych w mowie, w obej-
ściu, w miłości, w wierze, w czystości” (1 Tm 4,12). 
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[Ojciec Kazimierz] zabiegał o pogłębienie pobożności wobec Nie-
pokalanej Dziewicy Maryi przez naśladowanie Jej cnót. Podkreślił to
w opracowanej przez siebie „dla pożytku wiernych wszelkiego stanu”
książce Gwiazda Zaranna. We własnej do niej przedmowie stwierdził,
że „najbardziej skuteczne nabożeństwo do Najświętszej Panienki polega
na naśladowaniu Jej cnót, przekazanych nam w Ewangelii”. 

Drogę tę uroczyście potwierdził i ukazał wiernym jako zawsze ży-
wotną także Sobór Watykański II w bardzo jasnym sformułowaniu:
„Podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Dziewicy osiąga już do-
skonałość (...), chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby
przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości; dlatego też wznoszą
oczy do Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór
cnót” (KK 65).

Przyczynę takiego stanu rzeczy Ojciec Święty Jan Paweł II widzi
w tym, że „Matka Odkupiciela zajmuje ściśle określone miejsce w pla-
nie zbawienia”, stąd – dowodzi Papież – „Jej wyjątkowe »pielgrzy-
mowanie wiary« wciąż staje się punktem odniesienia dla Kościoła,
dla osób i wspólnot, dla ludów i narodów, poniekąd dla całej ludz-
kości”, tak iż „Maryja nie przestaje być »Gwiazdą przewodnią« (Maris
Stella) dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Jeżeli
wznoszą oni ku Niej oczy na różnych miejscach ziemskiego bytowania,
to dlatego, że »zrodziła Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym
między wielu braćmi» (Rz 8,29), a także dlatego, iż w zrodzeniu i wy-
chowywaniu tychże braci i sióstr Maryja »współdziałała swą macie-
rzyńską miłością« (KK 63)” (Redemptoris Mater 1 i 6).

Sługa Boży Kazimierz urodził się 19 sierpnia 1700 r. w Polsce,
w rodzinnym majątku Jeziora Wielka, na terenie diecezji niegdyś po-
znańskiej, obecnie zaś warszawskiej, jako siódmy z ośmiorga dzieci
Jana Kazimierza i Jadwigi z Zawadzkich. Ochrzczony 4 października
tegoż roku, początki chrześcijańskiego wychowania otrzymał od swych
rodziców, solidnie ugruntowanych w wierze katolickiej. Od dziecięcych
lat odznaczał się nabożeństwem do Niepokalanego Poczęcia Matki Bo-
żej. Po uzyskaniu średniego wykształcenia w kolegiach pijarskich –
najpierw w Górze Kalwarii, potem w Warszawie – pod naciskiem ojca
rozpoczął z końcem 1718 r. praktykę prawniczą. Zrezygnował z niej
jednak, kiedy w 1721 r. podjął – jako realizację złożonego ślubu –
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pielgrzymkę do Santiago de Compostela w Hiszpanii. W drodze na-
bawił się choroby, która stanęła na przeszkodzie w wypełnieniu ślubu.
Udał się więc do Rzymu, gdzie uzyskał dyspensę od ślubu. Tam również
spotkał się z o. Joachimem Kozłowskim, prokuratorem Zakonu Ma-
rianów, i wyjawił mu gotowość wstąpienia do tego zakonu. Od niego
też otrzymał habit mariański w Rzymie w 1723 r.

Wróciwszy do Polski, rozpoczął nowicjat u marianów. Po jego
ukończeniu złożył 19 marca 1725 r. śluby uroczyste w Zakonie Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego samego roku
otrzymał święcenia niższe i subdiakonat, a wreszcie w 1726 przyjął
święcenia kapłańskie.

Już w czasie nowicjatu odznaczał się dokładnością w zachowy-
waniu przepisów zakonnych i gorliwością w zdobywaniu cnót. Wkrót-
ce więc po święceniach obarczono go licznymi urzędami i obowiąz-
kami, dzięki czemu wielce się przysłużył Zakonowi bogactwem swego
życia duchowego i umysłowego jako mistrz nowicjatu (1727-30), za-
stępca przełożonego klasztoru korabiewskiego (1728-30), prokurator
generalny w Rzymie (1730-33), sekretarz generalny, ponownie mistrz
nowicjatu i zastępca prezydenta konwentu korabiewskiego, asystent ge-
neralny (1734-37), wykładowca teologii moralnej (1735-37) i ojciec
duchowny konwentu korabiewskiego (1736-37). Wiernie spełniając te
obowiązki, wykorzystał każdą sposobność do umocnienia wśród współ-
braci karności zakonnej oraz czci Niepokalanej Dziewicy, jak również
do ożywienia wśród marianów ducha Założyciela. Ta jego owocna
działalność poparta była przede wszystkim świadectwem jego życia,
wypełnionego wielką dbałością o nabywanie i doskonalenie cnót.

Wybrany na urząd przełożonego generalnego, w latach 1737-41
użył wszelkich środków związanych z tym stanowiskiem do odnowie-
nia i uzdrowienia obyczajów, i ducha Zakonu, zwłaszcza do napra-
wienia w nim szkód, jakie wynikły z tak zwanego „rozproszenia ros-
tkowskiego” (1715-22) oraz ze zgubnych wpływów zepsucia moralnego,
panującego w ówczesnym polskim społeczeństwie.

Jako przełożony konwentu w Górze Kalwarii (1739-47) wiele czy-
nił dla pomnożenia jego dóbr materialnych i duchowych, okazując
szczególną troskę o uratowanie przed zniszczeniem doczesnych szcząt-
ków Założyciela. Jednocześnie oddawał się owocnej pracy apostolskiej,
m.in. jako spowiednik mniszek z górskiego klasztoru Zakonu św. Do-
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minika i moderator Konfraterni Opatrzności Bożej, którą założył przy
kościele Wieczerzy Pańskiej.

[Ojciec Kazimierz] ponownie wybrany na stanowisko przełożonego
generalnego (1747-50), docierał do swych podwładnych za pomocą
listów, w których okazywał się „ojcem w rozstrzyganiu różnych spo-
rów, bratem w miłowaniu, prawym zarządcą w kierowaniu wspólnotą,
duszpasterzem w zatroskaniu i czuwaniu”, zabiegającym o wierność
regule, o praktykę wzajemnej miłości i o pokój we wspólnocie.

Jako wierny syn Założyciela i stróż jego duchowego dziedzictwa
pilnie się także starał o okazywanie pomocy cierpiącym w czyśćcu.

Szczególnie zaś troszczył się o nowicjat i o zabezpieczenie właś-
ciwej formacji młodym marianom. Pomogli mu w tym liczni kandy-
daci o dużym zasobie wiedzy teologicznej, których pozyskał dla Zakonu
z Czech. Dzięki temu zintensyfikował starania o duchową odnowę
i o rozwój umysłowy Zakonu. Liczebny wzrost marianów umożliwił
założenie czterech nowych domów zakonnych na Litwie i Wołyniu.

[Ojciec Wyszyński] mianowany w listopadzie 1750 r. prokuratorem
generalnym Zakonu, sprawował owocnie ten urząd w Rzymie przez
2 lata (1751-53), m.in. broniąc praw swego Zakonu przed fałszywymi
„marianami” wileńskimi, a także gorliwie przygotowując proces be-
atyfikacyjny Założyciela.

Wysłany w 1753 r. do Portugalii, doświadczył w Lizbonie wiele
przykrości ze strony człowieka, który sprowadził tam marianów swymi
zwodniczymi obietnicami. Ostatecznie jednak w październiku 1754 r.
uzyskał dla Zakonu od ordynariusza ówczesnej diecezji Miranda – obec-
nie Bragança – dom na górze Balsamão. W tym eremie, związanym
z sanktuarium maryjnym, kiedy oddawał się pracy nad formowaniem
pierwszej portugalskiej wspólnoty mariańskiej złożonej z eremitów, na
skutek złośliwej febry – przyjąwszy sakramenty Kościoła – zmarł
21 października 1755 r. w opinii świętości. Wśród oznak powszechnej
żałoby został pochowany obok głównego ołtarza w kościele w Bal-
samão.

Sława świętości, jaką Sługa Boży cieszył się jeszcze za życia,
zwłaszcza podczas dwuletniego pobytu w Portugalii, po jego śmierci
tak szybko się rozszerzała, że w niecały rok po zgonie biskup diece-
zji Miranda na prośbę wspólnoty mariańskiej z Balsamão zarządził
wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.
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Jednak niespodziewana śmierć biskupa spowodowała przerwę w ba-
daniach do 1763 r., kiedy to z polecenia biskupa diecezji Miranda
przeprowadzono tam proces informacyjny (1763-68), a procesy do-
datkowe: w Lizbonie (1768), w Poznaniu (1775-1776) i w Rzymie
(1779).

Po należytym zbadaniu pism Sługi Bożego papież Pius VI własną
powagą – jak to było w zwyczaju – podpisał 15 stycznia 1780 r.
decyzję o ustanowieniu komisji dla wprowadzenia sprawy na forum
Stolicy Apostolskiej. Następnie w kuriach biskupich w Poznaniu
(1781-83) oraz w Mirandzie-Bragançy (1783) przeprowadzono, zgod-
nie z przepisami prawa, procesy apostolskie dotyczące cnót Sługi Bo-
żego. Kongregacja do Spraw Świętych wydała dekret w dniu 25 li-
stopada 1988 r., w którym potwierdziła wiarygodność wyżej wymie-
nionych procesów.

Później, na skutek wydarzeń natury politycznej i religijnej zarówno
w Polsce, jak i w Portugalii, w sprawie beatyfikacyjnej Sługi Bożego
zapanowało całkowite milczenie. Podjęto ją dopiero 17 czerwca 1955 r.
i skierowano do Sekcji Historycznej ówczesnej Świętej Kongregacji
Obrzędów. Po zebraniu i zabezpieczeniu różnych dokumentów, od-
noszących się do życia i działalności Sługi Bożego, w 1986 r. opra-
cowano obszerną „Pozycję” na temat jego cnót, która 14 października
tego roku otrzymała pozytywną ocenę ze strony ekspertów w dziedzinie
historii, wyznaczonych przez Kongregację do Spraw Świętych.

Następnie, w czasie specjalnego posiedzenia, w dniu 21 marca
1989 r. konsultorzy-teologowie zebrani pod przewodnictwem Gene-
ralnego Promotora Wiary, ks. Antoniego Petti, orzekli wszyscy jed-
nomyślnie, że Sługa Boży praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu
heroicznym.

Dnia 7 listopada tegoż roku kardynałowie i biskupi zebrani na Zgro-
madzeniu Zwyczajnym, po przedstawieniu sprawy przez J. E. ks. kard. An-
drzeja Marię Deskura, Prezydenta Papieskiej Akademii Niepokalane-
go Poczęcia NMP, uznali, że Sługa Boży Kazimierz od św. Józefa
Wyszyński w stopniu heroicznym praktykował cnoty teologalne, kar-
dynalne i im pokrewne.

Wreszcie po złożeniu o tych wszystkich sprawach relacji Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II przez niżej podpisanego Kardynała Pre-
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fekta, Jego Świątobliwość, z zadowoleniem przyjmując opinię Kon-
gregacji do Spraw Świętych, polecił, aby sporządzono odpowiedni de-
kret o heroiczności cnót Sługi Bożego.

Gdy to polecenie spełniono, Ojciec Święty, zwoławszy w dniu
dzisiejszym Kardynałów, niżej podpisanego Prefekta, jak również
kard. A. M. Deskura, ponensa, oraz mnie, Biskupa Sekretarza, a także
innych, których należało przywołać zgodnie ze zwyczajem, w ich obec-
ności uroczyście oświadczył: 

Uznaje się za rzecz pewną, że Sługa Boży Kazimierz od św. Jó-
zefa Wyszyński w stopniu heroicznym praktykował cnoty teolo-
galne wiary, nadziei i miłości Boga i bliźniego, a także cnoty kar-
dynalne: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa
oraz cnoty im pokrewne, cnoty w przypadku, o którym mowa
i z wynikającymi stąd konsekwencjami.

Ojciec Święty polecił, aby niniejszy dekret publicznie ogłosić i zło-
żyć go w aktach Kongregacji do Spraw Świętych.

Rzym, dnia 21 grudnia, Roku Pańskiego 1989.
Angelus Kard. Felici, Prefekt M. + P.
+ Traianus Crisan, Abp tyt. Drivasteński, Sekretarz

Kalendarium życia o. Kazimierza Wyszyńskiego

1700 – o. Kazimierz przychodzi na świat 19 sierpnia w miejscowo-
ści Jeziora Wielka k. Grójca, jako siódme dziecko Jana Ka-
zimierza i Jadwigi z Zawadzkich Wyszyńskich. Na chrzcie
4 października otrzymuje imiona January Franciszek

1702-07 – rodzina Wyszyńskich z powodu najazdu szwedzkiego za-
mieszkuje u krewnych w innym województwie

1708-18 – Franciszek wraz z bratem Janem uczy się w szkole pijarów
w Górze Kalwarii, a następnie w Warszawie
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1721 – pielgrzymuje pieszo przez Rzym do grobu św. Jakuba w San-
tiago de Compostela w Hiszpanii

1723 – dnia 18 listopada w kościele św. Stanisława w Rzymie przyj-
muje habit mariański, wraz z nowym imieniem zakonnym:
Kazimierz od św. Józefa

1724 – dnia 19 marca rozpoczyna nowicjat w Puszczy Korabiew-
skiej

1725 – dnia 19 marca składa profesję zakonną i przygotowuje się do
kapłaństwa.

1726 – dnia 29 kwietnia przyjmuje święcenia kapłańskie
1728 – zostaje zastępcą przełożonego w Puszczy Korabiewskiej

i mistrzem nowicjuszy 
1731-33 – przebywa w Rzymie jako prokurator zakonu
1734 – dnia 4 lipca zostaje wybrany radnym generalnym i mistrzem

nowicjatu.
1737-41 – sprawuje urząd przełożonego generalnego
1741 – przejmuje obowiązek przełożonego w klasztorze w Górze

Kalwarii
1747-50 – po raz drugi obejmuje funkcję przełożonego generalnego;

następnie kapituła mariańska zleca mu obowiązek prokura-
tora generalnego

1751-53 – jako prokurator generalny załatwia pomyślnie w Rzymie
wiele spraw zakonu i przygotowuje dokumentację do roz-
poczęcia procesu beatyfikacyjnego Założyciela marianów;
przygotowuje się też do przeszczepienia zakonu do Portu-
galii

1753 – dnia 14 maja wyrusza lądem z Rzymu do Genui, a stamtąd
okrętem do Portugalii

1753 – dnia 2 października przybywa wraz z o. Benonem Bujalskim
do Lizbony

1754 – w uroczystość narodzenia NMP rozpoczyna organizowanie
mariańskiego klasztoru w Balsamão

1755 – po 2 latach prac, wysiłków i cierpień umiera 21 paździer-
nika w Balsamão i tam zostaje pochowany. Wierni piel-
grzymują do grobu „świętego Polaka” i otrzymują wiele łask
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1756 – rozpoczyna się pierwszy proces informacyjny do beatyfika-
cji w Portugalii w diecezji Miranda i trwa z przerwami do
1779 r.

1775 – podobny proces prowadzony jest w Polsce w Poznaniu,
w diecezji urodzenia Sługi Bożego, a w 1779 r. w Rzymie;
po 1783 przerwano go na wiele dziesiątków lat z powodów
politycznych i religijnych w Polsce i Portugalii

1955 – dnia 17 czerwca podjęto starania o beatyfikację o. Kazimie-
rza

1986 – opracowano obszerną Positio na temat cnót o. Kazimierza,
która 14 października otrzymała pozytywną ocenę ze strony
ekspertów w dziedzinie historii, wyznaczonych przez Kon-
gregację do Spraw Świętych

1989 – dnia 21 marca konsultorzy-teologowie orzekli wszyscy jed-
nomyślnie, że Sługa Boży praktykował cnoty chrześcijań-
skie w stopniu heroicznym. Dnia 7 listopada kardynałowie
i biskupi, zebrani na Zgromadzeniu Zwyczajnym uznali, że
Sługa Boży Kazimierz od św. Józefa Wyszyński praktyko-
wał w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i im
pokrewne. Wreszcie 21 grudnia 1989 r. Ojciec Święty Jan
Paweł II polecił ogłosić dekret o heroiczności cnót o. Ka-
zimierza Wyszyńskiego

„Chcę naprawić to, co zepsuł mój brat”

Dnia 18 listopada 1723 r. młody 23-letni pielgrzym z Polski January
Franciszek Wyszyński przyjmuje w kościele św. Stanisława w Rzymie
habit mariański i zakonne imię Kazimierz od św. Józefa. Była to de-
cyzja niespodziewana również dla niego.

Sam później wyzna, że wywodził się z rodziny, która była niechętna
marianom. Ojciec chciał zapewnić mu karierę urzędniczą. Gdyby na-
tomiast w grę wchodziły kalkulacje wstąpienia do zakonu, to młody
pielgrzym miał już brata i trzech wujów w zakonie pijarów, drugiego
brata u misjonarzy św. Wincentego a Paulo, a stryja u dominikanów.
Nagle w Rzymie jesienią 1723 r. dowiaduje się, że wprawdzie jego
brat Józef wstąpił do nowicjatu marianów, ale fałszywymi oskarżeniami
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omal nie przyczynił się do skasowania Zakonu. Kazimierz od razu
podejmuje decyzję, mówiąc do o. Joachima Kozłowskiego, przedsta-
wiciela marianów w Rzymie: „Proszę o habit, bo chcę naprawić to,
co zepsuł mój brat”.

Po latach, wybierając się do Portugalii, w liście do swego brata
pijara – Waleriana od św. Andrzeja – porównuje początek swej ma-
riańskiej drogi do sytuacji św. Pawła pod Damaszkiem: „Ja jako drugi
Szaweł zostaję w tym Zgromadzeniu, które przez naszych, a miano-
wicie przez naszego brata Józefa, było atakowane, dopóki Matka Boża
nie rzekła: »Franciszku, dlaczego mnie prześladujesz?« Nie ośmielając
się wierzgać przeciw ościeniowi, musiałem przyjąć habit w Rzymie”
(5 VIII 1752).

W ciągu 32 lat o. Kazimierz konsekwentnie kroczył drogą, na którą
został powołany przez Boga. Spełniając różne funkcje u marianów,
dawał najpierw przykład realizacji ideału zakonnego oraz potrafił innych
zapalić do coraz głębszego oddania się Bogu przez Maryję. Nastąpiło
odrodzenie duchowe tego pierwszego męskiego zakonu na ziemiach
polskich. Zaczęli do niego się zgłaszać również Czesi, Litwini, War-
miacy, Włosi, Portugalczycy. Do Portugalii udał się o. Kazimierz pod
koniec życia, aby tam zaszczepić zakon marianów i miłość do Niepo-
kalanej Matki. Wpatrywał się sam w Maryję jak w Gwiazdę Zaranną
i ukazywał Ją ówczesnemu społeczeństwu epoki saskiej jako szczegól-
ną pomoc do odrodzenia duchowego społeczeństwa. O o. Wyszyńskim
Prymas Tysiąclecia powiedział: „Ojciec Kazimierz doszedł do wnios-
ku, że w czasach trudnych i niebezpiecznych trzeba wołać do Matki
Najświętszej. Wierzył, że tylko Ona pomoże i stanie się ratunkiem”
(kard. Stefan Wyszyński, 15 V 1968 r. w Jeziórce, miejscu urodzenia
o. Kazimierza). Na żywą więź duchową o. Kazimierza z Maryją zwró-
ciła uwagę Stolica Apostolska w dekrecie o heroiczności cnót Sługi
Bożego Kazimierza od św. Józefa Wyszyńskiego, wydanym 21 grudnia
1989 r.

W pracy nad naprawianiem tego, co zepsute i w trosce o rozwój
dobra w swej rodzinie zakonnej i w społecznościach chrześcijańskich
o. Kazimierz posługiwał się także piórem. Jego pisma mają zasadniczo
charakter praktyczny i dydaktyczny. Skierowane do marianów, zmie-
rzają do pogłębienia ich świadomości zakonnej – religijnej i ascetycz-
nej. Będąc dwukrotnie przełożonym generalnym, o. Kazimierz starał
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się w sposób szczególny mobilizować swych współbraci do konse-
kwentnego życia zakonnego. Chciał, aby prowadzili życie zgodne z ob-
ranym przez siebie stanem. Ukazywał im wspaniały wzór całkowitego
oddania się i służenia Bogu, jaki widział w Maryi Niepokalanej. Z jego
pism promieniuje wielki i żywy kult do Niepokalanego Poczęcia NMP
oraz umiłowanie własnego zgromadzenia. Zachowało się 10 listów okól-
nych do marianów, pisanych przez niego z racji pełnienia obowiązku
przełożonego generalnego. W imieniu marianów zwracał się też do
władz świeckich, do sejmu o zabezpieczenia i przywileje dla mariań-
skich klasztorów.

Z kolei jako prokurator generalny w Rzymie, w listach do swego
następcy na urzędzie o. Kajetana Wetyckiego, informował o stanie
swych zabiegów w Stolicy Apostolskiej w sprawach Zgromadzenia.
Wobec prób ks. S. Turczynowicza, zmierzających do odebrania ma-
rianom ich nazwy i przywilejów oraz dyskredytowania ich wobec in-
nych osób, skutecznie bronił swej zakonnej wspólnoty. Głęboko prze-
świadczony o świętości o. Stanisława Papczyńskiego, usilnie zabiegał
o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. Dałoby to potężny impuls
do rozwoju duchowego i ekspansji zewnętrznej marianów oraz sta-
nowiłoby ważny argument w dążeniu do definicji dogmatycznej Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Z wielkim więc zaangażowaniem opra-
cowywał instrukcje, pouczenia i relacje w sprawie procesu beatyfika-
cyjnego Założyciela marianów. Miał możliwość kilkakrotnego spotkania
osobistego z papieżem Benedyktem XIV i jemu przedstawiał wprost
lub przez pośrednictwo odpowiednich urzędów Stolicy Apostolskiej
memoriały z prośbą o przywileje dla marianów dla skuteczniejszego
wspomagania cierpiących w czyśćcu (odpowiednie odpusty, ołtarz
uprzywilejowany). O jego wrażliwości na innych świadczy memoriał
skierowany do papieża w sprawie wieśniaków polskich. Różnego ro-
dzaju działania z okresu rzymskiego i odpowiednie dokumenty zostały
wpisane w prowadzony przez o. Wyszyńskiego „Diariusz czynności”,
który jest jednocześnie świadectwem niezwykłej pracowitości, poboż-
ności i życia duchowego jego autora. 

Ojciec Kazimierz Wyszyński jako członek zakonu o charakterze
apostolskim usiłował za pomocą pióra dotrzeć do szerszych warstw
społecznych, by podać wiernym praktyczne wskazania na temat wła-
ściwej pobożności maryjnej. W tym celu opracował książkę, której

Wstęp 15



nadał tytuł Gwiazda Zaranna. Miała ona też zapoznać innych z du-
chowością marianów. Ojciec Kazimierz postarał się również wznowić
wydanie książki o. Stanisława Papczyńskiego Templum Dei Mysticum2,
która jest oryginalnym podręcznikiem ogólnej duchowości chrześci-
jańskiej. Przygotował w Rzymie i ostatecznie opracował w Portugalii
życiorys Założyciela marianów, w którym starał się ukazać duchowe
oblicze wielkiego czciciela Maryi Niepokalanej. Wykorzystał także licz-
ne znajomości z ważnymi postaciami społeczeństwa polskiego, aby
w listach zachęcać ich do współpracy w dziele beatyfikacji o. Stani-
sława oraz popierania rozwoju marianów.

Pisma o. Kazimierza znajdują się w różnych archiwach kościelnych
i państwowych. W Archiwum Tajnym Watykańskim, oprócz wspom-
nianych memoriałów, znajdują się wypisy tekstów z Pisma św. – od
Księgi Rodzaju do ostatniej księgi Nowego Testamentu – oraz odpis
książki Liber imitationis Beatae Virginis Mariae z lat 1731-33, który
posłużył później do opracowania i wydania drukiem książki Gwiazda
Zaranna. W Archidiecezjalnym Archiwum w Poznaniu znajdują się
3 pierwsze zeszyty „Diariusza” i 16 listów. Ponadto niektóre oryginały
przechowywane są w archiwach mariańskich w Rzymie i w Polsce. Na-
tomiast w różnych miejscach można znaleźć kopie pism Sługi Bożego.

Pełny spis wszystkich pism jest zawarty w „Syllabus scriptorum”
sporządzonym przez promotora wiary w Rzymie. Zawiera on 3 grupy
pism: przedstawionych w Procesie Mirandejskim w Portugalii, w Pro-
cesie Poznańskim i bezpośrednio doręczonych w Rzymie. W tej ostat-
niej części jest wspomniane zaginione dziś dziełko „Vestigia aeternae
felicitatis sacris progressibus S. Ignatii martyris”, które zostało wydane
w Rzymie w 1733 r. 

Szczególnym dziełem o. Wyszyńskiego wydanym drukiem jest
Gwiazda Zaranna, Warszawa 1749. Również drukiem wydano: roz-
szerzone tłumaczenie portugalskie „Żywota” Założyciela marianów,
Lisboa 1757; modlitwy w zbiorze portugalskim „Ramalthete”, Lisboa
1757; oraz w Pro Commodo Sacerdotum, Lublin 1820 – łaciński tekst
modlitwy dziękczynnej po Mszy św. We Wstępie do książki o. Sta-
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nisława Papczyńskiego Templum Dei Mysticum, Warszawa 1741, była
jeszcze publikowana dedykacja dla ks. Antoniego Ostrowskiego. Reszta
pism znajduje się w rękopisach i kopiach sporządzonych przede wszys-
tkim dla potrzeb procesu beatyfikacyjnego.

Wielką zasługę na polu wyszukiwania, zabezpieczania i sporzą-
dzenia kopii pism o. Kazimierza należy przypisać śp. ks. Bolesławowi
Jakimowiczowi MIC, wicepostulatorowi procesu beatyfikacyjnego.
Ostatnio księża Wacław Makoś MIC i Zygmunt Proczek MIC wydali
oryginalny zbiór dzieł o. Kazimierza jako „Pisma o. Kazimierza od
św. Józefa Wyszyńskiego”, Puszcza Mariańska 2002, s. 840.

W niniejszym opracowaniu są udostępnione najważniejsze pisma
Sługi Bożego w wersji polskiej. Niektóre z nich, jak „Żywot o. Pap-
czyńskiego” czy „Listy generalskie” opracował on po łacinie. Również
dokumenty zawarte w „Diariuszu czynności”, kierowane do Stolicy
Apostolskiej, cytował po łacinie. Inne zapisy w „Diariuszu” są wpraw-
dzie po polsku, lecz pisane językiem osiemnastowiecznym, zawiera-
jącym wiele wyrażeń łacińskich. 

Niniejszy przekład – tak jak każde tłumaczenie – jest w jakiejś
mierze interpretacją myśli autora, zwłaszcza gdy trzeba wyrazić bardzo
długie zdania łacińskie w sposób odpowiadający współczesnemu ję-
zykowi polskiemu. Tłumaczenie niektórych części pism o. Kazimierza
zawartych w tym opracowaniu konsultowano z wykładowcą łaciny
w mariańskim seminarium – mgr. Andrzejem Stefańczykiem („Listy
okólne”) i z archim. mgr. R. Romanem Piętką MIC („Żywot o. Za-
łożyciela”). Dokumenty związane ze sprawą ks. Stefana Turczynowicza
w znacznej mierze są zgodne z tłumaczeniem ks. prof. Juliana Ka-
łowskiego MIC. Ponadto każdy rozdział opatrzono wprowadzeniem.

Wydaje się jednak, że mimo niedoskonałości opracowania, pisma
o. Wyszyńskiego należy udostępnić marianom, aby zapoznali się ze
spuścizną duchową jednego z najlepszych przedstawicieli rodziny ma-
riańskiej, który oczekuje na beatyfikację. Są one tu przedstawione nie
według klucza chronologicznego, lecz logicznego.

Dekret o heroiczności cnót o. Kazimierza podkreśla jego szczególną
cześć dla Maryi Niepokalanej, której kult Sługa Boży szerzył i wzywał
innych do naśladowania Maryi. Stąd w rozdziale I opracowania umiesz-
czono Przedmowę do Gwiazdy Zarannej; zawarto w niej wskazania

Wstęp 17



do właściwego kultu maryjnego, wpływającego na konkretną postawę
życiową chrześcijan. 

Rozdział II obejmuje życiorys Założyciela marianów oraz treści
odnoszące się do beatyfikacji o. Papczyńskiego. Na rozdział III składają
się Listy okólne do marianów, pisane przez o. Wyszyńskiego w okresie
sprawowania przez niego funkcji przełożonego generalnego. W roz-
dziale IV przedstawiono „Diariusz czynności” z okresu rzymskiego
i portugalskiego. Jest to bardzo ważne źródło do poznania sylwetki
duchowej o. Kazimierza, sytuacji zakonu, a także różnych relacji spo-
łecznych w tamtej epoce. Znajdują się w nim również listy do różnych
osób. Najbardziej interesujące są adresowane do ówczesnego przeło-
żonego generalnego o. Kajetana Wetyckiego. Ponieważ o. Kazimierz
nie wpisał wszystkich listów w „Diariusz”, brakujące uzupełniono
z „Protokółu Wetyckiego”. Zakończeniem przeglądu najważniejszych
pism o. Kazimierza będą ułożone przez niego modlitwy.

Niewątpliwie zapoznanie się z oryginalnymi tekstami Sługi Bożego
o. Kazimierza umożliwiłoby lepsze wczucie się w jego ducha zaan-
gażowania w sprawy wiary, własnego zgromadzenia i ludzi, którym
współczuł, pomagał, bronił ich oraz usiłował kierować do bardziej doj-
rzałej wiary. Wymagałoby to zapewne przedstawienia wersji oryginalnej
oraz tłumaczenia na język zrozumiały dla wszystkich. Może uda się
to zrobić w okresie późniejszym. Tymczasem niech to pierwsze wy-
danie pomoże marianom wracać do początkowych inspiracji duchowych
Zgromadzenia i zachęci do wysiłków w pracy dla Chrystusa w Jego
Kościele oraz w przeżywaniu niezmiernej łaskawości Bożej dla wszys-
tkich ludzi, ukazanej w Niepokalanym Poczęciu NMP.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w różny spo-
sób wspomagali mnie i dodawali otuchy w przeprowadzaniu prac zwią-
zanych z powstaniem niniejszego opracowania. Szczególne wyrazy
wdzięczności składam Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich, które
podjęło się trudu wydania pism o. Kazimierza Wyszyńskiego.

ks. Zygmunt Proczek MIC
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WYKAZ SKRÓTÓW

Skróty ogólne

ca — circa (około)
ed. — editio (wydanie)
f. — folio (numer bieżący strony)
mpp — manu propria (własnoręcznie)
mps — maszynopis
ms — manuskrypt
pp — paginae (stronice książki)
r — recto (stronica manuskryptu, którą czyta się najpierw)
rps — rękopis
v — verso (odwrotna strona manuskryptu, którą czyta się po stronicy

zwanej recto)
vol. — volumen (tom)

Skróty bibliograficzne

AAL — Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie
AAP — Archiwum Archidiecezjalne Poznańskie: zbiór APS (Acta Pro-

cessum Sanctorum)
ABUV — Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
AGM — Archiwum Generalne Zgromadzenia Księży Marianów
APPM — Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów
APS — zob. AAP
DW — Diariusz + Protokóły czynności w Rzymie Sługi Bożego Kazi-

mierza Wyszyńskiego oraz noty jego i listy w sprawie kanonizacji
Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, rps

EK — Encyklopedia Katolicka I-IX, Lublin 1973-2002
Origo — Origo X. Casimiri Wyszyński Congregationis Marianorum Imma-

culatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, 4 augusti
1757, rps, AAP, APS; luźne
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PIPW — Copia Publica Processus auctorite Ordinaria constructi in dio-
ecesi Posnaniensi super Sanctitate vitae virtutibus et miraculis
Servi Dei Casimiri a S. Joseph Wyszyński Ordinis PP. Mariano-
rum Conceptionis B.V.M. Immaculatae, 1954, MS

Pisma KW — „Pisma o. Kazimierza od św. Józefa Wyszyńskiego”, oprac.
W. Makoś MIC i Z. Proczek MIC, Puszcza Mariańska 2002

PositioPap — Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria
Papczyński, Positio, Romae 1977

PositioWysz — Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Casimiri a S. Ioseph
Wyszyriski, Positio, Romae 1986

ProtBals — Protocollum Ordinis Mariani Immaculatae Conceptionis B.V. Ma-
riae (...) Conscriptum a P. Fr. Alexio de S. Octaviano Fischer (...)
Anno Domini 1758, Archiwum Miejskie, Villa Real, Portugalia 

ProtGoslin — Protocollum Ordinis Immaculatae Conceptionis Congregationis
Polonie (...) procuratum Anno a Christo NATO Millesimo Sep-
tingentessimo Trigesimo Primo Die 16 Junij, rps, 1731-1782,
ADL; A.235

ProtKorab — Protocollus Conventus Korabbieviensis, Ab Anno Domini 1731
usque ad Anno D.ni 1752 conscriptus et annotatus, MS. APPM

ProtOrd — Protocollum Ordinis Beatae Mariae Virginis Immaculatae Con-
ceptionis Congregationis Polonae (...) Connotantur cum consensu
et suplicatione totius Congregationis per Adm Reverendum Pa-
trem Joachimum a Sancta Anna (...) Anno Virginaeis partus 1705,
in Colle Mariano Eremi Corabieviensis die 13 Maij, rps, ca 1744,
Arch. Priv. Muniak, Cracoviae

ProtRasn — Protoculum Conventus Rasnensis Patrum Marianorum Inchoatum
ab Introductione celebrata Anno 1749 Die 8 Iunij sub Praesidentia
R.di P. Isidore Taudt

ProtWet — Protocollum Trienne Adm R.di Patris Cajetani Wetycky (...) In-
ceptum Anno 1750 Paraepositurae nostrae anno primo Die 28
Novembris, ABUV, rps, F4-A4559

VW — VITA Venerabilis Servi Dei Patris Stasnislai a Jesu Maria Qui
Congregationem Religiosorum Marianorum Immaculatae Con-
ceptionis Beatissimae Virginis Mariae (...) in Suffragium Anima-
rum Purgatorii instituit, Composita per Patrem Casimirum WY-
SZYNSKI eiusdem Congregationis Marianae ExPraepositum
Generalem, 1754, rps
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ROZDZIAŁ I

MARYJNA DROGA DO CHRYSTUSA

Wprowadzenie

Dekret Kongregacji do Spraw Świętych podkreśla znaczenie „ma-
ryjnej drogi” dla osiągnięcia heroiczności cnót przez o. Kazimierza
Wyszyńskiego. Na tę drogę wprowadziła go rodzina i tradycja narodu,
z którego się wywodził. Z kolei wstępując do zakonu mariańskiego,
okazał się wiernym „synem Założyciela i stróżem jego duchowego
dziedzictwa”. Starał się dokładnie wypełniać wskazania Reguły dzie-
sięciu cnót NMP, na którą składał śluby zakonne, naśladując Niepo-
kalaną Dziewicę w tym, co Ona myślała, mówiła i czyniła. Spełniając
funkcje przełożeńskie, troszczył się o to, aby również jego współbracia
dążyli do świętości pod opieką i przewodnictwem Niepokalanej Dzie-
wicy Maryi.

Szczególnie była mu droga, jeszcze nie zdefiniowana jako dogmat,
prawda o Niepokalanym Poczęciu NMP. Za tę prawdę gotów był oddać
życie. Dla jej szerzenia wyrażał wolę udania się na krańce świata.
Przezwyciężył różne przeszkody, aby dotrzeć do Portugalii i tam sze-
rzyć kult Niepokalanego Poczęcia. Podjął energiczne starania o proces
beatyfikacyjny o. Stanisława Papczyńskiego, wielkiego czciciela Nie-
pokalanej.

Przyjaciel o. Kazimierza – Wojciech Magnuszewski – był świad-
kiem, jak Sługa Boży mówił do współbrata, który nie przestrzegał
reguły mariańskiej: „Przekazuję potomnym, że ten nasz zakon mariański
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w swoim czasie
będzie toczył wielką walkę z Antychrystem. Można go będzie pokonać,
bo Najświętsza Maryja Panna starła głowę starodawnego węża, gdy
w pokorze swej zrodziła Syna Bożego”. Dalej wspomina: „Miał nasz
Ojciec zwyczaj w piśmie czy w mowie nazywać Maryję Matką naszą,
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co można stwierdzić w książkach przez niego wydanych. Pragnął swój
zakon Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozrastający
się jedynie w Polsce, rozszerzyć na inne obszary chrześcijańskiej Eu-
ropy, gdzie nie był jeszcze znany”1.

Uczeń, a później kontynuator misji o.Kazimierza w Portugalii,
o. Aleksy od św. Oktawiana Fischer, stwierdza, że przed wyruszeniem
w podróż do Portugalii o. Kazimierz „podjął najpierw pobożną piel-
grzymkę, nawiedzając Święty Dom Loretański i inne pobliskie miejsca
święte, aby niestrudzoną pobożnością uprosić opiekę Majestatu Pań-
skiego i Najświętszej Maryi Panny Dziewicy dla szczęśliwego powo-
dzenia Zakonu w Portugalii”. W „Diariuszu” o. Wyszyński opisał tę
pełną niebezpieczeństw podróż, w której wielokrotnie ocalał z wielkich
opresji, wzywając pomocy Maryi Niepokalanej „Immaculata Virginis
conceptio, sit nobis salus et protectio”2. Współbraciom portugalskim
często przypominał, że nie on jest założycielem zakonu, lecz pierwszą
Założycielką jest Maryja, a drugim Czcigodny Ojciec Stanisław, i pal-
cem wskazywał na jego podobiznę3. Cenił sobie biały habit mariański,
na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi. Jego starania o beatyfikację
Założyciela marianów miały również na celu sławienie czci Niepo-
kalanej. Sprawując urząd przełożonego generalnego, podkreślał konie-
czność czci i naśladowania Maryi Niepokalanej. Umierając, oddawał
w ręce Boże swoją duszę, ufny w pomoc Maryi dla siebie i rozpo-
czętego dzieła w Portugalii. 

Zewnętrznym przejawom dziecięcej czci dla Maryi towarzyszyło
o. Kazimierzowi poznawanie dzieł Ją sławiących, zarówno dawnych,
jak i współczesnych mu pisarzy. Tym, czym sam żył, chciał karmić
polskie społeczeństwo. Ojciec Aleksy wspomina o tym w szerszym
kontekście: „Dla swego powolnego, ale przemyślanego mówienia oraz
małomówności wydawał się wielu mało obeznany z mądrością świecką.
Była w nim jednak ukryta mądrość i roztropność sprawiedliwego, które
w pokorze ducha ukrywał. Wydał opracowaną po polsku i wydrukował
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1 W. Magnuszewski, „Vita Venerabilis Servi Dei Casimiri Wyszyński”, w: „Pisma KW”,
s. 811-812.

2 Alexio Octaviano Fischer, „Vita, virtutes et sancta mors Venerabilis Patris Casimiri”,
n. 34 w: „Pisma KW”, dz. cyt. s. 828.

3 Tamże, n. 58., s. 833.



w Warszawie «Stella matutina», najlepszą książkę ku zbudowaniu du-
chowemu. Wyjaśniała Regułę naśladowania cnót Najświętszej Maryi
Panny i była przystosowana do ludzi wszelkiego stanu”4. Pełniejszy
tytuł tej wydanej w 1749 r. książki jest następujący: Gwiazda Zaranna
na horyzoncie polskim nowo wschodząca naybespiecznieyszą drogą pra-
wowiernego chrześcianina do pożądanego portu szczęśliwey wieczności
prowadząca. To iest ksiąszka naśladowania życia Maryi Panny.

Ojciec Wyszyński opracował tę książkę na podstawie dzieła De
la imitacion de Nuestra Senora, Valenza 1588, tłumaczonego na wiele
języków, autorstwa o. Franciszka Ariasa (1533-1605), jezuity hiszpań-
skiego. Zaczął jej przepisywanie i tłumaczenie już podczas swego poby-
tu w Rzymie w latach 1730-33, korzystając z jej łacińskiego przekładu
De Virgo imitanda sive de Imitatione Mariae Virginis, Kolonia 1622.

Dzieło Ariasa omawia w 47 rozdziałach ewangeliczne cnoty Maryi.
Ojciec Wyszyński przegrupował cały materiał do 10 traktatów, dosto-
sowując go do „Reguły dziesięciu cnót ewangelicznych NMP”, która
obowiązywała wówczas marianów. Omówienie cnót Maryi poprzedził
dedykacją dla Jerzego Matuszewicza, fundatora klasztoru w Raśnie, oraz
obszerną przedmową wskazującą na naśladowanie życia i cnót Maryi,
jako istotną cechę pobożności maryjnej. Ma ona prowadzić każdego
do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. Maryja bowiem jest Gwiaz-
dą Zaranną, Jutrzenką wskazującą na Chrystusa, Słońce Sprawiedli-
wości. We wstępie książki podał sposób odmawiania „decymki”5, czyli
Koronki dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. 

W treści dzieła o. Kazimierz poczynił pewne zmiany – dodał ele-
menty duchowości mariańskiej, zwłaszcza konieczność modlitwy wsta-
wienniczej za zmarłych. Dzieło Ariasa było już wcześniej przetłuma-
czone przez ks. Szymona Wysockiego i wydane w 1613 r. w Krakowie
pt. O naszladowaniu Paniey naszey (...). Nie ma jednak dowodów,
że o. Kazimierz znał to tłumaczenie6. 
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4 Tamże, n. 20, s. 823.
5 Decymka – jest to koronka złożona z jednego „Ojcze nasz” i dziesięciu „Zdrowaś

Maryjo”. Marianie często odmawiali ją dla uczczenia dziesięciu cnót ewangelicznych Naj-
świętszej Maryi Panny.

6 W porównaniu do dzieła Ariasa i powyższego tłumaczenia zachodzą pewne różnice;
Arias rozpoczyna swoje dzieło od omówienia cnoty pokory, natomiast o. Wyszyński od cnoty
czystości. Nadto o. Kazimierz odwołuje się do św. Tomasza z Akwinu.



Gwiazda Zaranna była ostatnio dwukrotnie publikowana (1986
i 2001) w Wydawnictwie Księży Marianów, w wersji uwspółcześnio-
nej przez prof. Janusza Droba. Poniżej przedstawiono tekst Przedmowy
do Gwiazdy Zarannej, opracowany na podstawie wersji prof. J. Droba,
z uwzględnieniem pewnych elementów przez niego pominiętych oraz
z innym tłumaczeniem niektórych fragmentów. Dodano także tytuły
poszczególnych części Przedmowy dla uwydatnienia ich ważności.

Przedmowa do Gwiazdy Zarannej

„I dam mu Gwiazdę Zaranną”
(Ap 2,28 Wulg.)

Do przedstawicieli wszystkich stanów Narodu Polskiego odda-
nego Maryi Dziewicy

Kult maryjny w Polsce
Naród Polski został przez Boga obdarzony wielką miłością i na-

bożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Wydaje się, że jest to cecha
najbardziej charakterystyczna, najszlachetniejsza i niemal wrodzona
wśród wielu innych przymiotów Królestwa Polskiego. Dostrzega to
cały świat i uznają go prawie wszystkie ościenne narody. Przejawem
tego nabożeństwa jest uznanie i wzywanie Maryi jako Królowej Korony
Polskiej.

Niejednokrotnie waleczni kawalerowie rycerstwa polskiego mężnie
walczyli w obronie Jej czci z nieprzyjaciółmi Jej świętego Imienia,
a nie żałując własnego życia, obficie przelewali krew na polach bitew
i często z tych walk wychodzili zwycięsko.

Wszyscy natomiast ludzie wierzący, mężczyźni i kobiety, głoszą
nieustannie Jej chwałę w modlitwach, hymnach i pieśniach oraz wzy-
wają w swoich potrzebach Jej wstawiennictwa u Boga, polegając na
Jej najskuteczniejszej pomocy i obronie. 

Potrzeba teoretycznego pogłębienia tego kultu
Oby to nabożeństwo trwało i umacniało się w następnych wiekach

w synach i córkach tej Ojczyzny. Powodowany tym pragnieniem mod-
liłem się do Boga, aby zechciał natchnąć jakiegoś świątobliwego i mą-
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drego teologa do napisania książki, która uczyłaby prawdziwego kultu
dla Bogarodzicy Dziewicy, żeby w ten sposób pomnożyć zastępy Jej
wiernych sług. Widzę jednak, że sprawdzają się słowa Mędrca, iż „nic
zgoła nowego nie ma pod słońcem” (Koh l,9), bo wielu już świętych
Ojców Kościoła, jak: Grzegorz, Augustyn, Bernard i inni, pisało o czci
dla Maryi Dziewicy. Obszerne ich dzieła są jednak trudno dostępne
i raczej tylko w bibliotekach można je znaleźć. Natomiast nie każdego
stać, aby je kupić czy poświęcać wiele czasu na ich czytanie. 

Niedawno ukazała się tłumaczona na język polski książka „Miasto
mistyczne”, którą z natchnienia Bożego opracowała matka Maria
z Agredy, zakonnica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny7. Wprawdzie czytelnik mógłby z tej książki nauczyć się poprawnego
nabożeństwa do Maryi Dziewicy, ale i ona nie spełnia moich ocze-
kiwań. Oprócz racji wyżej wymienionych (dostępność, koszt, czas na
czytanie) dochodzą rozwlekłość i zawarte w niej wskazania, których
natura ludzka nie potrafi wprowadzić w życie, a nawet zrozumieć. 

Pan Bóg zechciał spełnić moje oczekiwania inną, lepszą książką,
napisaną przez o.  Franciszka Ariasa z Towarzystwa Jezusowego, do-
ktora teologii. Mimo mojej nieudolności postanowiłem ją przetłumaczyć
– z Bożą i Najświętszej Maryi Panny pomocą – z języka łacińskiego,
ku radości i pożytkowi wszystkich czcicieli Maryi. Pobożny Czytelniku,
kładę ją przed Twymi oczyma i daję w Twoje ręce. Serdecznie Ci
życzę, abyś, czytając i rozważając jej treść w dzień i w nocy, mógł
przyglądać się Najchwalebniejszej Dziewicy, służyć Jej i Ją naślado-
wać.

Różne formy kultu maryjnego
W tej książce nie zamieszcza się żadnych sposobów modlitwy, gdyż

jest wiele modlitewników zawierających różne nabożeństwa do Naj-
świętszej Maryi Panny. Nie ma też tutaj mowy o tym, jak materialnie
można wspomagać Jej kult. Wiem, że w tym królestwie było i jest
wielu wiernych, którzy dla chwały Matki Bożej nie żałują ofiar, by
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7 Maria od Jezusa, przeorysza klasztoru Franciszkanek w Agredzie, zmarła w 1665 r.
Plonem mistycznych objawień, których doznawała, jest książka opracowana w latach 1655-60,
opisująca żywot Maryi pt. La mistica ciudad. Zob. Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki
Boskiej według doznanych objawień napisała Maria z Agredy, Warszawa 1993, Wydaw. Mi-
chalineum.



przyczyniać się zarówno do powstawania zakonów poświęconych Jej
czci (dominikanie, karmelici, pijarzy i my, marianie, jako najmniejsi,
a z żeńskich: dominikanki, karmelitanki, wizytki i inne), jak i do bu-
dowania wielu kościołów i kaplic Jej poświęconych. Nie żałowali także
wierni darów i wotów dla wsławionych miejsc Jej kultu, jak: Często-
chowa, Sokal, Studzianna, Leśna, Żurowice i innych. Dawniej i obec-
nie nie brakuje tych, którzy starają się o zakładanie bractw ku chwale
Maryi Panny, m.in. Bractwo Różańca, Szkaplerza, Paska Pocieszenia,
Bractwo Niepokalanego Poczęcia. Wiem też, że nie ma prawie wśród
wierzących takich, którzy nie mieliby szczególnej czci dla Bogarodzicy
i nie byliby zapisani do jakiegoś bractwa.

Wielu, ze względu na miłość ku Niej, nosi przy sobie różaniec,
koronkę, decymkę, na sobie zaś szkaplerze, medaliki, obrazy, ordery
i inne oznaki przynależności do swej Pani i Królowej. Inni wznoszą
Matce Bożej ołtarze i ozdabiają je koronami, wotami, perłami, klej-
notami i światłami. Jeszcze inni czczą Jej święta, przystępując do spo-
wiedzi i Komunii św., śpiewając pieśni i biorąc udział w uroczystych
procesjach, z muzyką i ogniami.

Są też tacy, którzy podejmują trud pielgrzymowania, samotnie czy
wspólnie, do Jej świętych i cudownych obrazów. Niemało jest również
kobiet i mężczyzn, którzy – porzuciwszy dobra tego świata – oddają
się Maryi na wieczną służbę w zakonach pod Jej wezwaniem. Wiele
jest jeszcze innych nabożeństw i pobożnych uczynków spełnianych
z miłości do Najświętszej Maryi Panny przez Jej różnych czcicieli.

Naśladowanie cnót Maryi
Kiedyś Chrystus, ucząc Martę prawdziwej pobożności, powiedział:

„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba [mało
albo] tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona” (Łk 10,41-42). Również ja, udostępniając polskie tłuma-
czenie tej książki, mówię wszystkim czcicielom Maryi Dziewicy: wszys-
tko, o czym wyżej wspomniano – nabożeństwa, modlitwy, trudy i tro-
ski, prace i kłopoty, wydatki, śluby i konsekracje – bardzo podoba
się Bogarodzicy i nie radzę tego porzucać, ale brakuje w tym „naj-
lepszej cząstki”, którą wybrała Maryja. Są nią święte ewangeliczne
cnoty naszej Pani i Królowej, które Ona przez całe życie praktykowała
i których przykład nam zostawiła, abyśmy Ją w nich naśladowali.
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Książka ta krótko opisuje i wyjaśnia cnoty Maryi w tym celu, aby
każdy, kto pragnie podobać się Matce Bożej, wielbił Ją nie tylko przez
modlitwy i hojne dary, śluby i przyrzeczenia, lecz także przez naśla-
dowanie Jej cnót i życia, co stanowi najdoskonalszy wyraz prawdzi-
wego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

Cóż bowiem samą Maryję Dziewicę bardziej uczyniło błogosła-
wioną przed obliczem Boga niż Jej święte życie i cnoty? Potwierdził
tę prawdę Chrystus, kiedy kobiecie wysławiającej Maryję i błogosła-
wiącej Jej łono, które Go nosiło, powiedział: „Tak, błogosławieni są
raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i przestrzegają [go]” (Łk 11,28).
Można z tych słów sądzić, że Bogarodzica Dziewica stała się bło-
gosławiona nie tylko przez noszenie w swym łonie Syna Bożego, lecz
przede wszystkim przez słuchanie i wypełnianie słowa Bożego. Dlatego
to otrzymała godność Matki Boga. Święty Augustyn tak to uzasadnia:
„Maryja jest bardziej błogosławiona przyjmując Chrystusa przez wiarę,
niż poczynając ciało Chrystusa” (Com. super Luc. 2). Czcigodny Beda
zaś pisze: „Była błogosławiona nie tylko dlatego, że stała się Matką
Słowa Wcielonego, ale o wiele bardziej dzięki temu, że Słowo to za-
chowywała na wieki” (Lib. 4 super Luc. 2). Natomiast św. Bonawentura
powiada: „Maryja jest błogosławiona nie tylko dlatego, że Chrystusa
nosiła w swoim łonie, ale o wiele bardziej dlatego, że nosiła Go w ser-
cu” (Super Luc. 3). Według słów Chrystusa błogosławiony jest bowiem
ten, który słucha słowa Bożego i wypełnia je: „Wiedząc to, będziecie
błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie” (J 13,17). Święty
Paweł zaś pisze: „Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu
Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają,
będą usprawiedliwieni” (Rz 2,13).

Z tego i innych poważnych dowodów wynika, że jeżeli chcemy
okazać właściwą cześć Najświętszej Maryi Pannie i być Jej sługami,
to nie wystarczy sama wiedza o dostojeństwie, godności, przywilejach
i cnotach, którymi [Maryja] jaśniała. Nie możemy też poprzestać na
ustnym głoszeniu Jej chwały w modlitwach i hymnach oraz na skła-
daniu ofiar i ślubów, lecz przede wszystkim musimy naśladować Jej
przykładne życie i ulubione cnoty, przez co staniemy się do Niej po-
dobni, a tym samym przez Nią upodobani. Święty Jan pisze: „Kto
twierdzi, że w Nim [Chrystusie] trwa, powinien również sam postę-
pować tak, jak On postępował” (l J 2,6). Podobnie, kto związał się
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z Maryją, powinien naśladować Jej cnoty i iść drogą, którą Ona szła
za Chrystusem. Po tym właśnie można rozpoznać prawdziwych czcicieli
Maryi, do których Ona się przyznaje, co wyraża Księga Eklezjastyka
(Syracha) w słowach: „Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzony, a któ-
rzy przeze mnie działają, nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, będą
mieć żywot wieczny” (Ekli 24,30-31 Wulg.). Stąd jasno wynika, iż
najdoskonalej czcimy Maryję, gdy poznajemy Jej cnoty opisane
w Ewangelii, staramy się je zrozumieć, a przede wszystkim naślado-
wać.

Praktyka wiary
Wielka jest chwała Pana Boga płynąca z cnotliwego życia wier-

nych. Każdy, widząc ich zamiłowanie w praktykowaniu cnoty, musi
wnioskować o niezmierzonej doskonałości Boga. Również chrześci-
janie oddają wielką cześć Chrystusowi nie słowami, lecz przede wszys-
tkim dobrymi uczynkami. Nie tak postępuje wielu w naszych czasach.
Uważają się za chrześcijan, a trzeba byłoby raczej nazwać ich pseudo-
chrześcijanami. Chwalą się, że znają tajemnice wiary świętej i Ewan-
gelię oraz wiedzą, jak sprawować i rozdzielać Eucharystię, natomiast
nie dbają o to, by rzeczywiście godnie ją sprawować i przyjmować.
Nie troszczą się o spełnianie nakazów Ewangelii. Zapoznają się z nią
raczej z ciekawości niż z pobożności i ograniczają się do opowiadania,
co Chrystus mówił lub czynił, i mówią, że jeżeli On czynił i cierpiał,
to my już nie jesteśmy do tego zobowiązani. O takich czytamy w Piś-
mie św.: „Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą”
(Tt l,16). Nie starając się w życiu naśladować Chrystusa, sprzeciwiają
się woli Wcielonego Boga. Nie po to bowiem przyszedł On na świat,
by Go słuchano, oglądano i czytano o Nim w Ewangelii, ale przede
wszystkim po to, aby Go naśladowano. Sam bowiem wielokrotnie do
tego nawołuje: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24).
Aby ludzie mogli tak właśnie postępować, [Chrystus] zostawił nam
pierwszy i najdoskonalszy przykład naśladowania swego życia w Ma-
ryi – najukochańszej swej Matce. Ona to – najbardziej świadoma dróg
Chrystusa – przez święte cnoty swoje pokazuje nam najpewniejszy
sposób naśladowania Pana. Gdy zaczniemy je praktykować, wtedy do-
piero zostaniemy uznani za prawdziwych czcicieli i sługi Maryi.
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Cóż bowiem przyszłoby komuś z tego, że szczyciłby się cnotami,
bohaterstwem i świątobliwością w Kościele Bożym swoich przodków,
gdyby nie naśladował ich cnót i czynów, a jeszcze gorzej, gdyby nisz-
czył ich sławę niegodnym postępowaniem? Podobnie nieuczciwy sługa,
choćby wychwalał pod niebiosa swego pana, nie przynosi mu zaszczytu,
ale zniewagę; swoim złym postępowaniem wyrządza szkodę sobie, a nie
panu; pan bowiem słysząc o jego czynach, nie odczuwa żadnej radości
z pochwał pochodzących z takich ust.

Tak samo sługa Maryi, chociażby nie skąpił Jej pochwał i sławił
Ją pod niebiosa, jeżeli – według swoich możliwości – nie zechce na-
śladować Jej cnót, niewiele pozyska Jej łask. A jeszcze bardziej, gdy
uważając się za Jej sługę, będzie zaprzeczał swoim niegodziwym życiem
i złym postępowaniem głoszonym przez siebie pochwałom, zasłuży
nie na łaskę, ale na naganę. Pismo św. ostrzega nieszczerych głosicieli
chwały Maryi: „Mąż często przysięgający będzie pełen nieprawości
i nie wyjdzie z domu jego karanie. Jeśli nie spełni, wina jego na nim
zostanie” (Ekli 23,12-13)8.

Wielu jest takich, którzy wolą mówić o cnocie i pochwalać ją u in-
nych, niż sami ją praktykować. Będą prowadzili długie rozmowy o cno-
cie, głosili jej pochwały, zachwalali jej stopnie i opisywali jej zasady,
tak jakby ją gorliwie praktykowali, a w rzeczywistości ani na jedno
źdźbło cnoty od ziemi nie podnieśli i na jeden włos nie uchwycili
się jej. Cnoty bowiem osiąga się nie słowami czy wiedzą o nich, ale
czynami. Pięknie o tym mówi św. Grzegorz z Nazjanzu: „Albo wcale
nie nauczaj, albo nauczaj obyczajami”.

Wytrwałość w cnocie
Niektórzy sami, nie posiadając żadnych cnót, będąc nieukami w tej

dziedzinie, nie wstydzą się innych nauczać. Niekiedy zaś są tak za-
ślepieni, że uznają się za cnotliwych i doskonalszych od swoich dusz-
pasterzy i ojców duchownych, od przełożonych, mistrzów i rodziców.
W rzeczywistości nawet nie pomyśleli o cnocie i doskonałości, a co
gorsze, nie pozbyli się złych nałogów ani nie rozpoczęli walki z nimi.
Inni z kolei będą wychwalali cnoty w ludziach świątobliwych i po-
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8 Ojciec Wyszyński cytuje słowa: „Który zgrzeszy we mnie, zarazi duszę swoją” (Eccli.
24). W całym rozdz. 24 nie ma takiej wypowiedzi. Z treści wynika, że chodzi raczej o złą służbę
Bogu (Eccli. 23,9-14). Dlatego podany został cytat z Syr 23,12-13.



pisywali się ich znajomością, ale nie pomyślą o tym, żeby być tacy
jak oni. Gdy zaś niekiedy zaczną praktykować jakąś cnotę, to trwając
w tym postanowieniu zaledwie rok, kwartał, miesiąc lub tydzień, już
uważają się za doskonałych i cnotliwych. W ten sposób bardziej wpro-
wadzają siebie w błąd, niż utwierdzają w cnocie. Cnota bowiem polega
na wytrwaniu w niej do końca. Tylko tacy, którzy wytrwali w cnocie,
mogą być uznani za doskonałych, nie zaś ci, którzy czasem wstępują
na drogę cnoty, jednakże z błahego powodu z niej zbaczają. Kiedy
jednak po krótkim wysiłku spostrzegą, że żadnej cnoty nie osiągnęli,
sądzą, że minął już dla nich czas doskonalenia się i przestają kroczyć
ścieżkami Bożymi. Natomiast jeśli z tego powodu są upominani z mi-
łością przez współbraci albo z obowiązku przez starszych i przeło-
żonych Kościoła, nie tylko nie chcą ich słuchać, lecz odważają się
ich zniesławiać i oczerniać przed drugimi, czym bardziej szkodzą sobie
niż im. Im wówczas dodają zasług w praktykowaniu cierpliwości, sobie
zaś takim postępowaniem uniemożliwiają zdobycie cnót. Stają się
w końcu zacięci, uparci i zuchwali. Widząc, że nie posiedli żadnej
cnoty, która mogłaby ich zdobić, szukają podniesienia swego prestiżu
w rzeczach zewnętrznych – jedni w pielęgnowaniu swojej urody, inni
w strojach, jeszcze inni chlubią się z posiadania srebrnych ozdób, bo-
gactw, koni. Jakby twarz, włosy, ciało, szkapa, jakiś but czy trzewik
miały większą wartość niż cnota.

Piszę o tym nie po to, by kogokolwiek zachęcać do niechlujstwa,
lecz po to, by ostrzec, żeby zewnętrznym wyglądem i strojem nie
zastępować braku cnoty, a jednocześnie, by nieporządny wygląd nie
szpecił wewnętrznej doskonałości. Niech cnota dodaje ozdoby ubiorowi,
a nie ubiór cnocie, byśmy byli poważani nie ze względu na strój,
nie z powodu wyglądu zewnętrznego, ale dla swej cnoty.

Święty Franciszek Salezy trafnie o tym pisze: „Są tacy, co się
pysznią dzielnym rumakiem, piórem u kapelusza, wykwintnym strojem.
Lecz któż nie widzi, jaka w tym głupota? Jeśli bowiem w tych rzeczach
jest jakaś chwała, to należy się ona koniowi, ptakowi i krawcowi...
A co za nikczemność pożyczać sobie czci od konia, od piórka lub
szamerowanej sukni! Inni są dumni z wąsa podkręconego, z bródki
wymuskanej, z czupryny utrefionej, z pulchnych rączek, z biegłości
w tańcu, grze i śpiewie. Ale czyż to nie nędzota chcieć przysporzyć
sobie sławy za pomocą takich fatałaszek? Inni znowu, nabywszy trochę
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nauki, chcą być za to poważani przez ludzi i żądają, by każdy od
nich się uczył i miał ich za mistrzów. Takich słusznie zowią mądralami.
Są i tacy, co jak pawie roztaczają wdzięki swej urody i sądzą, że
oczy wszystkich są w nich wlepione. Wszystko to jest skrajną próż-
nością, niedorzecznością i głupotą, a chwała czerpana z tak błahych
rzeczy nazywa się chwałą próżną, niemądrą i płochą9. Z powyższego
wynika, że wszystkie rzeczy – choćby najdroższe i najładniejsze –
nic nie znaczą bez cnoty.

Są i tacy, którzy po niewielu ćwiczeniach w jakiejś cnocie, na-
bierają nadmiernego przekonania o swojej doskonałości i bez żadnego
istotnego powodu nie wystrzegają się okazji przeciwnych cnocie do
tego stopnia, że gdy ich nieostrożnych dosięgnie pokusa, zaraz jej ule-
gają. Ponoszą wielką klęskę, ponieważ w jednej chwili pozbawiają
się wszystkiego, co nabyli długą pracą. Podobnie jak dom, choćby
zbudowany najsolidniej, nie może trwać bez koniecznych napraw, tak
nie można być cnotliwym bez zachowania ostrożności.

Praktykować cnotę w każdych warunkach
Niektórym będzie się wydawało, że mogliby zdobyć cnoty, lecz

nie w tym miejscu, w jakim się znajdują, nie w tej sytuacji czy czasie,
nie w tym klasztorze, nie pod kierunkiem tego ojca duchownego lub
duszpasterza, mistrzyni czy przełożonego. Jest to oznaka próżności,
ponieważ jedynie drzewom i roślinom przynosi pożytek przesadzanie
z jednego miejsca na inne, jako że z ziemi biorą one soki. Cnota
pochodzi od Boga, który wszystkim szukającym Go szczerze, na każ-
dym miejscu pomaga w czynieniu dobra. Nie mówi On, jakim mamy
podlegać zwierzchnikom: starym czy młodym, łysym czy brodatym.
Każe być posłusznym każdemu przełożonemu, a nawet nakazał przez
Pasterza Narodów św. Piotra cierpliwie znosić przełożonych nam prze-
ciwnych i przykrych (zob. 1 P 2,18nn). Bowiem nie im samym, ale
im ze względu na Chrystusa oddajemy cześć i posłuszeństwo, według
słów samego Pana: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi,
Mną gardzi” (Łk 10,16).
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Walka z wadami przeciwnymi cnotom
Radzę wszystkim – jeżeli szczerze i rzeczywiście pragną prakty-

kować cnoty potrzebne do zbawienia – niech najpierw wyrwą kąkol
złych nałogów i przeciwne cnocie obyczaje, aby mogła rosnąć sama
pszenica świętych cnót. Następnie powinni unikać pokus i okazji do
złego. Bo:

1. Jak może być czystym ten, kto lekkomyślnie naraża się na utratę
czystości, gdy mężnie nie przeciwstawia się pokusom i spokojnie patrzy
na to, czego nie godzi się oglądać, gdy nie ćwiczy swojego ciała po-
stami, czuwaniem oraz wstrzemięźliwością w jedzeniu i piciu?

2. Jak może uważać się za roztropnego ten, kto nie umie być
powściągliwy w słowach, by nie powiedzieć nic przeciw Bogu,
bliźniemu i cnocie, kto nie wystrzega się słów próżnych i fałszywych,
kto nie panuje nad swym śmiechem i pilnie nie ćwiczy się w za-
chowywaniu szlachetnych obyczajów i postawy godnej dziecka Bo-
żego?

3. Jak może uważać się za pokornego ten, kto wynosi się nad
innych i lekceważy bliźniego, kto unika pokornej posługi, a zmuszony
do niej, czyni to z wielkim smutkiem, niechęcią i utyskiwaniem?

4. Jak może być głęboko wierzącym ten, kto ma wątpliwości co
do słuszności wiary świętej, kto uczynków przez nią nakazanych nie
wykonuje? Wiara polega nie tyle na rozmyślaniu i słowie, co na wy-
pełnianiu nakazów świętej religii.

5. Jak może być uważany za pobożnego ten, kto z lenistwa nie
uczęszcza na nabożeństwa, kto więcej czasu spędza na próżnowaniu
niż modlitwie, a modląc się myślami błądzi nie wiadomo gdzie, nie
pamięta o obecności Boga w każdym miejscu i wykracza przeciw
przykazaniom boskim i kościelnym?

6. Jak może być posłusznym ten, kto nie wykonuje poleceń ro-
dziców, przełożonych i nauczycieli, a jeżeli nawet coś zrobi, to albo
z przymusu, albo też to, co mu odpowiada, wzbraniając się przed wy-
konaniem tego, co jest niezgodne z jego upodobaniem i kaprysami?
Cnota zaś posłuszeństwa polega na wykonywaniu tego, co jest nam
polecone, a nie tego, co się komu podoba.

7. Jak może być nazwany ubogim w duchu ten, kto sercem przy-
lgnął do dóbr doczesnych, jakby cel życia i nadzieję w nich, a nie
w Bogu pokładał, albo ten, kto będąc ślubem zobowiązany do ubóstwa,
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ma lub pragnie mieć to, czego powinien się wyrzec, a kiedy znajdzie
się w biedzie i niedostatku, narzeka i nie zgadza się z wolą Bożą?

8. Jak może być uznany za cierpliwego ten, kto nie przyjmuje
z ochotą przeciwności i krzyży, które Bóg zsyła mu w swojej dobroci,
aby stawał się doskonalszy, lecz narzeka, a nawet złorzeczy? Gdy zaś
ucierpi coś od bliźniego, mści się lub pragnie zemsty.

9. Jak może być uważany za litościwego lub miłosiernego ten,
kto nie świadczy uczynków miłosiernych, kto nie lituje się nad bliźnim
i mając możliwość, nie wspomaga go w potrzebie, kto nie modli się
za bliźnich i nie ratuje cierpiących w czyśćcu Mszami, modlitwami
i jałmużną?

10. Jak wreszcie może boleć nad ukrzyżowanym Chrystusem i li-
tować się nad Jego męką ten, kto nie pamięta o niezmiernym dobro-
dziejstwie odkupienia i o tym, co za niego Chrystus wycierpiał, kto
nie pomyśli szczerze i z wdzięcznością oraz nie ubolewa nad tym,
że tak wiele dusz odkupionych Jego drogą Krwią ginie, i nic go nie
obchodzi, że tak wielu mnoży się nieprzyjaciół Chrystusowego Krzyża,
tak jakby to nic Chrystusa Pana nie kosztowało i nie bolało?

Jak więc mogą uważać się za czcicieli Bogurodzicy Dziewicy ci
wszyscy, którzy nie nabywają cnót, jakimi promieniuje Maryja, a je-
dynie o nich mówią?

Dlaczego dziesięć cnót?
Jeżeli zatem chcemy służyć naprawdę Maryi Pannie i stać się pra-

wdziwymi Jej dziećmi, powinniśmy uważnie czytać tę książkę, a na-
stępnie rzetelnie wykonywać zawarte w niej wskazania. Święty Jan
Chryzostom bowiem mówi: „Kto chwali, ten powinien naśladować albo
nie powinien chwalić ten, kto wzbrania się przed naśladowaniem. Jeżeli
ktoś kogo chwali, to sam powinien dążyć do zdobycia podobnych przy-
miotów” (Sermones de Martii, 3).

W książce tej chcemy wskazać do naśladowanie zaledwie dziesięciu
cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. Chociaż nasza naj-
ukochańsza Pani jaśniała niezliczonymi cnotami, to – poza tymi dziesię-
cioma – inne byłyby trudne nie tylko do naśladowania, lecz także
do zrozumienia, gdyż nimi przewyższała nie tylko najświętszych ludzi,
ale także samych aniołów. Duch Święty zaś chciał, aby w Ewangelii
zostało opisanych tych dziesięć cnót, które nie tylko dla Maryi były
możliwe do zdobycia, ale także i dla nas.
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Duch Święty bowiem powiedział, że w ostatnich czasach zostanie
powołanych wielu wyznawców Chrystusa, którzy – dla większej chwały
Bożej i Matki Chrystusowej, a także dla łatwiejszego zbawienia swo-
jego – zechcą naśladować Jej ewangeliczne cnoty. W tym też celu
został założony w Kościele przez bł. Joannę Valois zakon pod wez-
waniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, który rozwinął się
we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Belgii i Czechach. Zakonowi temu
Stolica Apostolska nadała do naśladowania Regułę dziesięciu cnót
ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny, aprobowaną przez pa-
pieża Juliusza II, a następnie potwierdzoną przez Leona X i Aleksan-
dra VI10. Święta Joanna, wywodząca się z rodu chrześcijańskich ce-
sarzy i francuskich królów, została przez Ojca Świętego beatyfikowana,
a dzień jej wspomnienia liturgicznego wyznaczono na 26 lutego. Ona,
przez wypełnianie i naśladowanie Reguły dziesięciu cnót ewangelicz-
nych Maryi Panny, stała się podczas ziemskiego życia godną trzymać
na swych rękach Dziecię Jezus. A na dowód wypełniania cnót Maryi,
Chrystus i Jego Najświętsza Matka przynieśli jej na złotej tarczy dwa
serca, gdy leżała chora. Kiedy ona chciała przyłączyć trzecie serce
– swoje, już go w sobie nie znalazła. Upewniona przez to o swoim
odejściu, zasnęła w Bogu. W życiu i po śmierci wsławiona cudami,
stała się dowodem, że naśladowanie dziesięciu cnót Maryi czyni nas
miłymi nie tylko Najświętszej Maryi Pannie, ale i samemu Chrystusowi.
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10 Św. Joanna de Valois (1464-1505), księżna, córka króla francuskiego Ludwika XI
i Charlotte Sabaudzkiej. W dwunastym roku życia, ze względów dynastycznych i politycznych,
wydano ją za mąż za Ludwika, księcia Orleanu. Małżeństwo nie było udane. Kiedy Ludwik
otrzymał koronę francuską, przeprowadził kanoniczne unieważnienie małżeństwa. Joanna po-
zbawiona tytułu królewskiego, otrzymała księstwo Berry. Administrowała nim sprawiedliwie
i mądrze. Otaczała troską chorych, upośledzonych, opuszczonych. Była człowiekiem modlitwy
i wyrzeczenia. W 1501 r. założyła wraz z bł. Gilbertem Nicolasem (1463-1532) żeński zakon
kontemplacyjny Sióstr Zwiastowania Błogosławionej Dziewicy Maryi, zwanych anuncjatkami,
których celem było naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny. Zakon został zatwierdzony
przez papieża Aleksandra VI w 1501 r. Joanna złożyła śluby zakonne w 1503 r. i przyjęła imię
zakonne Gabriela Anna. Zmarła 4 lutego 1505 r., mając 41 lat. Beatyfikacji Joanny dokonał
w 1742 r. papież Benedykt XIV, a kanonizował ją papież Pius XII dnia 28 maja 1950. Jej
wspomnienie liturgiczne obchodzi się 4 lutego. 
     Błogosławiony Gilbert ułożył dla nowej wspólnoty zakonnej Regułę dziesięciu cnót NMP,
gdyż wzorem dla sióstr miała być Najświętsza Maryja Panna, a Jej cnoty, o których czytamy
w Ewangelii, miały stanowić regułę ich życia. Koronka zaś miała zakonnicom przypominać na
co dzień regułę ich życia oddanego Bogu na wzór Maryi. Papieże: Juliusz II (1503-13) i Leon
X (1513-21) obdarowali koronkę licznymi odpustami.



Zakon Marianów
Również w Królestwie Polskim, w niezbyt odległych czasach, Pan

Bóg powołał do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny swego
sługę o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, Założyciela ma-
rianów, czyli Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, pierwszego przełożonego generalnego polskiego zakonu. Zakon ten
został początkowo zatwierdzony przez ks. Stefana Wierzbowskiego,
biskupa poznańskiego i nominata na godność prymasowską. W wie-
kuistą opiekę wziął go sejm, także król Jan III Sobieski i cała Rzecz-
pospolita, aby mógł swobodnie szerzyć chwałę Najświętszej Maryi Pan-
ny i nieść ratunek duszom czyśćcowym. Ojciec Święty Innocenty XII
nadał zakonowi Regułę dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej
Maryi Panny, natomiast Innocenty XIII w 1723 r. aprobował tę polską
kongregację i potwierdził jej konstytucje. Zakon chcąc na zewnątrz
podkreślić kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
przyjął biały habit, pod którym zakonnicy noszą biały szkaplerz z wy-
haftowanym lub wybitym obrazem Niepokalanego Poczęcia Maryi, o-
zdobiony kolorem niebieskim, u pasa zaś mają zawieszoną decymkę,
czyli dziesięć czarnych paciorków różańca, symbolizujących dziesięć
cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. Marianie obowiązani
są odmawiać codziennie koronkę złożoną z „Ojcze nasz” i dziesięciu
„Zdrowaś Maryjo” dla przypominania sobie dziesięciu cnót Najświęt-
szej Maryi Panny. Odmawiającym tę koronkę przed obrazem Matki
Bożej, Stolica Apostolska nadała odpust równy odwiedzeniu siedmiu
kościołów rzymskich.

Sposób odmawiania koronki został podany na końcu Przedmowy.
Twierdzę, że jest ona skuteczna na osłabienie mocy szatana i wszelkich
jego pokus. Gdy bowiem wspominamy cnoty Maryi Panny, którymi
Ona zdeptała głowę smoka piekielnego, napełniamy lękiem całe piekło,
bo Chrystus swym krzyżem, a Bogurodzica swymi cnotami pokonali
piekło. Wierni, naśladując i praktykując te cnoty, nie mogą nigdy zejść
z drogi zbawienia, gdyż otrzymują ratunek i pomoc od swej Pani11
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11 W katechezie z dnia 22 listopada 1995 r. na temat: „Wpływ Maryi na życie Kościoła”
Jan Paweł II nawiązując do tradycji naśladowania cnót maryjnych, ujął je w schemacie bardziej
odpowiadającym współczesnej mentalności: wiara, otwarcie się na słowo Boże, zawierzenie,
milczenie, pokora, dobroć, czystość, współcierpienie, jedność oraz pokój i radość. Tekst w: Jan
Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, Warszawa 1999, t. 4, s. 117-120. Zob.. też: Maryjna szkoła
cnót, Wydaw. FonsOmnis 2002.



Nie tylko członków wspomnianych zakonów, ale i wielu innych
wiernych Pan Bóg pobudza i zachęca do naśladowania tych cnót Naj-
świętszej Maryi Panny. Przykładem jest autor tej książki, który krótko
opisał cnoty ewangeliczne Matki Bożej, by każdy człowiek, zależnie
od stanu i możliwości, zarówno duchowny, jak i świecki, młodzieniec,
żonaty i wdowiec, panna, mężatka i wdowa, pan i sługa, pani i słu-
żąca, bogaty i ubogi mógł je naśladować, przez co mógłby się doskonale
podobać nie tylko Matce, ale i Chrystusowi, Jej Synowi, i tym naj-
skuteczniejszym sposobem zbawić swoją duszę.

Maryja broni przed szatanem
Smok piekielny przeczuwał to, że – jaśniejąca tymi dziesięcioma

cnotami – Najświętsza Maryja Panna miała być prostą i skuteczną
drogą do nieba oraz aby naśladujący Ją, od śmierci wiecznej się ura-
tował. Dlatego diabeł chcąc temu przeszkodzić, odważył się swymi
siedmioma łbami i dziesięcioma rogami, jak czytamy w Apokalipsie
św. Jana (rozdz. 12) przeciwstawić się Najświętszej Maryi Pannie i jak-
by zasłonić swoimi dziesięcioma rogami dziesięć Jej cnót. Na próżno
jednak, ponieważ został przez Nią starty i zatracony na wieki, a Jej
cnoty wydają się jeszcze jaśniejsze i skuteczniej wiodące ku zbawieniu.
Choćby ktoś był najbardziej wciągnięty przez szatana w grzechy, gdy
szczerze zechce przystąpić do naśladowania tych cnót Maryi, z pewnoś-
cią zdoła się wyrwać z wszelkich sideł i zasadzek węża piekielnego,
a przez praktykowanie owych cnót uzyska wieczne zbawienie.

Kogo naśladować – Chrystusa czy Maryję?
Nie brakowało też takich, którzy z podszeptu szatana sprzeciwiali

się tym ewangelicznym cnotom Maryi Panny, twierdząc, że nie wypada
naśladować Maryi, bo jedynym wzorem postępowania ma być dla nas
sam Chrystus Pan. Ci jednak przekonali się o swym błędzie, kiedy
nasza Reguła została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską, co stało
się przyczyną rozsławienia cnót Matki Bożej. Jest to słuszne, gdyż
powinniśmy naśladować nie tylko Maryję, ale i Apostołów, jak o tym
naucza św. Paweł: „Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi”
(l Kor 4,16) oraz w innym miejscu: „Bądźcie naśladowcami moimi,
tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (l Kor 11,l). W Liście do
Filipian tak pisze: „Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladow-
cami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie
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w nas” (3,17). Do Tesaloniczan zaś: „A wy, przyjmując słowo pośród
wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladow-
cami naszymi i Pana” (l Tes l,6). Hebrajczyków napomina: „Abyście
nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cier-
pliwość stają się dziedzicami obietnic” (6,12). Skoro więc Apostoł Na-
rodów każe naśladować siebie i innych Apostołów z tej racji, że on
i inni naśladowali Chrystusa, dlaczego zatem nie mielibyśmy naśla-
dować Najświętszej Maryi Panny, która była najbliższa Chrystusowi
i najbardziej wtajemniczona w drogi Jego życia. Chrystusa mamy na-
śladować nie tylko jako najświętszego Człowieka, lecz także jako Boga
i Stworzyciela, natomiast Najświętszą Maryję Pannę jako istotę stwo-
rzoną podobnie jak my.

Mamy naśladować Maryję Pannę nie tylko w tym, w czym Ona
naśladowała Chrystusa Pana, ale i w tym, do czego On – będąc jed-
nocześnie Bogiem i Człowiekiem – nie był zobowiązany. Mamy Go
szanować i kochać, ufać Mu oraz wierzyć w Niego. Natomiast
z wdzięczności za dobrodziejstwo odkupienia powinniśmy naśladować
nie Chrystusa, lecz Maryję, jako pierwszą uczestniczkę odkupienia,
wolną od zmazy grzechu pierworodnego. Także w rozważaniu Męki
Chrystusa i współcierpieniu z Nim oraz w słuchaniu słów Ewangelii
powinniśmy postępować za przykładem Maryi, a nie Chrystusa, bo
Chrystus był nauczycielem i dawcą radosnej Nowiny, a Najświętsza
Maryja Panna była Jego najdoskonalszą uczennicą. Podobnie i my
wszyscy powinniśmy stać się uczniami Chrystusa. Ponadto Jezus mocą
swego Bóstwa, będąc samą cnotą, postępował w cnocie, Maryja Panna
zaś, nie na mocy Bóstwa, ale dzięki łasce Boga, a także wielkiej pilności
i usilnemu własnemu staraniu postępowała w cnotach. Podobnie i my,
wspierani Bożą pomocą, mamy – za Jej przykładem – praktykować
cnoty. Bez pomocy Boga bowiem ani Maryja Panna, ani żaden święty,
ani my nic byśmy nie osiągnęli. Wszyscy mamy naśladować Chrystusa
w przelaniu krwi, w męce i krzyżu. Natomiast w ubolewaniu nad Jego
męką i śmiercią oraz nad zgubą dusz przez Niego odkupionych jesteśmy
zobowiązani naśladować Jego Najświętszą Matkę. Chociaż Ona swojej
krwi nie przelała za wiarę, jak święci Męczennicy, to jednak dzięki
wyjątkowej boleści serca przewyższyła nie tylko świętych Męczenni-
ków i Apostołów, lecz nadto została ich Królową.
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Nadto w prośbach i modlitwach zanoszonych przez nas do Chry-
stusa za siebie i za bliźnich, nie Chrystusa, ale raczej Jego Matkę
mamy naśladować w tym, co Ona powiedziała podczas Zwiastowania:
„Oto ja służebnica Pańska” (Łk l,38) i uroczyście wyśpiewała w Mag-
nificat: „Wielbi dusza moja Pana” (Łk l,46). Ona wreszcie była in-
spiratorką pierwszego cudu Chrystusa; poprosiła za swoich bliźnich
w Kanie Galilejskiej i, chociaż początkowo Jezus Jej odmówił, to jed-
nak jako Syn – za Jej wstawiennictwem – przemienił wodę w wino.
Zgodnie też z wolą Chrystusa Maryja stojąc pod Krzyżem została naj-
ukochańszą Matką św. Jana, a przez niego – nas wszystkich.

Ponadto któż potrafi przemienić się w Chrystusa i być Nim?
A przecież według Jego nauki można rodzić Pana w sercu swoim
i bliźnich, wypełniając wolę Bożą, podobnie jak zrodziła Go – nie
tylko cieleśnie – Bogurodzica Dziewica. On sam to potwierdza: „Kto
pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą
i matką” (Mt 12,50). Dlatego też św. Grzegorz pisze: „Należy wiedzieć,
że kto przez wiarę staje się siostrą i bratem Chrystusa, ten przez gło-
szenie Jego nauki staje się Matką, albowiem przyjmując Pana do serca,
jakby Go rodził, a opowiadając o Nim, jakby stawał się Jego Matką,
gdy przez jego słowo miłość Boża rodzi się w sercu bliźniego” (Hom.
2 in Evangelium).

Wynika stąd, że przez naśladowanie Matki Bożej najlepiej naśla-
dujemy samego Chrystusa, gdyż Ona ze wszystkich Świętych najbar-
dziej znała Jego naukę, cnoty i ziemskie życie. O innych ludziach
czytamy bowiem w Ewangelii: „Oni jednak nie zrozumieli tego, co
im powiedział” (Łk 2,50). O Maryi zaś czytamy: „A Matka Jego cho-
wała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51). Jako
Skarbnica Doskonałości nie tylko dla siebie, ale także dla nas i całego
Kościoła świętego zachowała przykłady do naśladowania wzięte z życia
Jezusa, przez co stała się naszą Mistrzynią i Wzorem. 

W innym miejscu Chrystus powiedział: „Wy wszyscy zwątpicie
we Mnie tej nocy” (Mt 26,31) oraz: „Oto nadchodzi godzina, a nawet
już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zos-
tawicie samego” (J 16,32). O Maryi zaś czytamy: „A obok krzyża Je-
zusowego stały: Matka Jego [...]” (J 19,25). Możemy z tego wnosić,
że Maryja była najdoskonalsza zarówno w pełnieniu cnót ewangelicz-
nych, jak i w wierze Chrystusowej, i dzięki temu wytrwała pod Krzy-
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żem. Kto więc naśladuje Bogurodzicę, przez to samo najlepiej naśladuje
Chrystusa. Ona przecież przez 30 lat była uczestniczką Jego życia
i z Nim rozmawiała.

Prawdopodobnie w dzisiejszych czasach mało kto, albo nawet nikt,
chciałby naśladować Jezusa, gdyby nie przykład Apostołów i Świętych,
a zwłaszcza Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też Kościół ukazuje
nam życie i wzór świętych, przede wszystkim Matki Bożej, abyśmy
za ich przykładem naśladowali Chrystusa i szli za Nim, obierając ich
za przewodników i patronów naszego życia. Jeśli prosimy ich o wsta-
wiennictwo u Boga, wypraszamy sobie przez nich wielką pomoc.

Skoro bowiem święci patronowie i założyciele zakonów są wdzię-
czni, kiedy następne pokolenia biorą z nich przykład, tym większej
wdzięczności mogą spodziewać się od Maryi ci wyznawcy Chrystusa,
którzy czytają o Jej cnotach i starają się je naśladować.

Maryja Dziewica jasnością i przykładem cnót ewangelicznych obala
ciemności herezji i odstępstw od wiary. Kościół pełen wdzięczności
tak śpiewa: „Wesel się o Maryjo Panno, wszelkie herezje sama stłu-
miłaś na całym świecie” (In Officio Parvo de Beata).

Biblijne obrazy dziesięciu cnót
Dziesięć cnót NMP jest nam dane jako zadośćuczynienie za prze-

kraczanie dziesięciu przykazań Bożych. Są one najsprawiedliwszą dzie-
sięciną, jaką człowiek w swoim życiu może Bogu złożyć.

Owe dziesięć cnót oznacza dziesięć talentów danych nam za po-
średnictwem Maryi przez Boga, które możemy pomnożyć, jeżeli wiernie
i z pilnością będziemy pracowali dla chwały Bożej, czci Jego Matki,
swojego postępu duchowego i zbudowania bliźnich. Jest to dziesięć
lamp oliwnych wiecznego światła, pełnych ognia miłości Bożej, którymi
mógłby zajaśnieć cały świat. O gdyby kiedyś zajaśniał pięknym wi-
dokiem weselącemu się niebu!

One to całkowicie oczyszczają nie tylko dziesięciu trędowatych,
ale każdego człowieka, choćby był zarażony najgorszym trądem grze-
chu, byle tylko zechciał je szczerze pełnić. Albowiem są to cnoty
Tej, która nie gardzi żadnym grzesznikiem i właśnie szczególnie trosz-
czy się o grzeszników. Naśladuje w tym Chrystusa, swojego Syna,
który nie przyszedł po to, aby wzywać do pokuty sprawiedliwych,
ale grzeszników. Ponieważ zaś nikt z nas nie jest bez winy i nikt
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nie jest wolny od zarazy grzechu, więc przyjmijmy te dziesięć cnót
Maryi jako najwonniejszy balsam i najprzyjemniejszy zapach dla Boga.

Tak jak tablice z Dziesięciorgiem Przykazań Bożych zostały zło-
żone w Arce Przymierza, podobnie stało się z tymi dziesięcioma cno-
tami ewangelicznymi, złożonymi przez Boga jako najkosztowniejszy
dar w mistycznej Arce Przymierza – Najświętszej Maryi Pannie. Biorąc
z Niej wzór, sprawiedliwi bogaciliby się, zaskarbiając chwałę w niebie,
grzesznicy zaś wynagradzaliby Bogu.

Te dziesięć cnót przedstawionych zostało za pomocą dziesięciu linii,
o które cofnęło się słońce na zegarze Ezechiasza, króla Izraela, na
znak odpuszczenia mu grzechów i uwolnienia go ze śmiertelnej cho-
roby. Tak samo bowiem jak ów król upomniany przez proroka Izajasza
zaczął pokutować i otrzymał odpuszczenie grzechów, zdrowie i życie
oraz wybawienie z rąk nieprzyjaciela, tak też z pewnością na niejed-
nego z nas, a nawet na cały świat skażony strasznymi występkami,
zostałby zesłany gniew Bożej sprawiedliwości, gdyby nie wstawien-
nictwo Bogurodzicy, która błaga Boże miłosierdzie o powstrzymanie
sprawiedliwej kary dla tych, którzy naśladują Jej dziesięć cnót. Dlatego
powinniśmy w dziesięciu cnotach ewangelicznych Maryi widzieć znak
przymierza z Bogiem i uciekać się do nich, jak do najpotężniejszej
fortecy chroniącej nas przed gniewem Bożym. Naśladując zaś Matkę
Bożą, otrzymamy odpuszczenie grzechów, miłosierdzie Boże i wyba-
wienie z rąk nieprzyjaciół naszej duszy oraz życia ziemskiego, czy-
hających – zwłaszcza ostatnio – na zgubę naszej strapionej ojczyzny.
Wreszcie jeśli wstąpimy na drogę naśladowania cnót Maryi Panny,
otrzymamy zbawienie dzięki Jej kierownictwu.

Gwiazda Zaranna prowadzi do Słońca Sprawiedliwości
Książce o naśladowaniu cnót ewangelicznych Najświętszej Ma-

ryi Panny nadałem tytuł „Gwiazda Zaranna”, dlatego iż widziałem,
jak niemal cały świat pogrążony w złości, w licznych nałogach
i nieświadomości tego, co jest dobre i zbawienne, oddala się przez
błędy i herezje od Chrystusa, Słońca Sprawiedliwości. Podobnie
jak gwiazda poranna, zwana jutrzenką, jest zapowiedzią wschodu
słońca, tak cnoty Maryi Dziewicy dla tego, kto dobrowolnie je po-
dejmuje, staną się nadzieją dojścia do Chrystusa, Słońca Sprawied-
liwości.
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Choćby nie wiem kto uwikłał się w jak największej ciemności
i błądził w okropnej nocy złego sumienia, jeżeli czytając tę książkę,
pilnie będzie trzymał się nauki tej Jutrzenki i naśladował Jej dziesięć
cnót ewangelicznych, wówczas zaświta mu dzień dobrego sumienia
i zajaśnieje Chrystus Pan, Słońce Sprawiedliwości. Tak więc, bez
wszelkiej trudności i ciemności, jak wśród południa pod opieką Matki
będzie szedł, dopóki nie ujrzy Boga na górnym Syjonie12

Opieram się tutaj nie na mojej opinii, lecz na wypowiedzi św. Ber-
narda, który tak pisze o Maryi Pannie: „Ona jest szlachetną Gwiaz-
dą, wschodzącą z rodu Jakuba, której promień oświeca cały świat,
a światło jaśnieje na wysokości i przenika głębie oraz przeszywa zie-
mię. Bardziej zagrzewa duszę niż ciało, przechowuje cnoty i wyniszcza
nałogi. Ona jest najjaśniejszą i najwspanialszą Gwiazdą nad szerokim
morzem świata, błyszczącą przykładami i oświecającą zasługami. Jeżeli
ktoś bardziej zanurzony jest w burzliwych falach tego świata, niż chodzi
po ziemi, niech nie odwraca oczu od tej Gwiazdy, skoro nie chce
utonąć. Kiedy powstaną na ciebie wichry pokus i wpadniesz w pułapkę
zmysłów, wejrzyj na tę Gwiazdę, wzywaj Maryi. Gdy gniew, łakomstwo
lub pożądliwość zachwieją łódką twego umysłu, spójrz na Maryję. Gdy
zaleją cię fale pychy, wyniosłości, obmowy i nienawiści, spójrz na
Gwiazdę, wzywaj Maryi. Gdy będziesz udręczony liczbą grzechów,
zawstydzony nieczystością sumienia, przerażony surowością sądu i po-
grążony w przepaści smutku, pomyśl o Maryi. W niebezpieczeń-
stwach, w uciskach i zwątpieniach wspomnij o Niej i wzywaj Jej
Imienia. Niech nie znika z ust twoich i nie oddala się od twego serca.
Bierz z Niej przykład, jeżeli chcesz otrzymać Jej pomoc. Gdy będziesz
Ją naśladował, nie zbłądzisz w drodze. Nie zawiedziesz się, gdy bę-
dziesz Ją prosił. Myśląc o Niej, nie popełnisz grzechu. Nie upadniesz,
gdy będzie cię wspierała. Pod Jej opieką nie będziesz się lękał. Nie
zmęczysz się, gdy Ona będzie cię prowadziła. Dojdziesz do celu dzięki
Jej pomocy i przewodnictwu” (Hom. 2 Super Missus est, sub finem)13
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12 Ta wypowiedź o. Kazimierza o wpływie właściwego kultu Maryi na życie chrześcija-
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mariale de Saint Bernard, ed. Du Cerf 1935, 41-99. Przytoczony tekst o Maryi znajduje się
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Uważnie więc oglądajmy wschód i obroty tej Najjaśniejszej Gwiaz-
dy, podążajmy za Nią pośpiesznie, zrywajmy się ze snu śmierci grze-
chowej. Abyśmy ujrzeli wschód tej Jutrzenki, musimy gorliwie na-
śladować dziesięć cnót Najświętszej Maryi Panny. Albowiem tak jak
niegdyś gwiazda doprowadziła trzech Mędrców do Jezusa złożonego
przez Maryję w szopie betlejemskiej, tak ta Gwiazda Zaranna, jaś-
niejąca dziesięcioma promieniami cnót ewangelicznych, doprowadzi nas
bezpiecznie do Jezusa siedzącego po prawicy Ojca i królującego w nie-
bie. Maryja jest bowiem żywą Gwiazdą ewangelicznego prawa i No-
wego Testamentu Kościoła świętego. Za Jej cnotami powinni postę-
pować wszyscy wierni, aby zobaczyli Boga na Syjonie. Ci zaś, którzy
zostali podstępnie nakłonieni przez szatana do przekroczenia Dziesię-
ciorga Przykazań Bożych, sprzeciwią się złemu smokowi i pokonają
go przez naśladowanie owych dziesięciu cnót, i w ten sposób odrodzą
się wewnętrznie.

Ten właśnie sposób odrodzenia wskazuje Chrystus w Ewangelii
każdemu dążącemu do zbawienia, mówiąc, że dopóki kto nie odrodzi
się i nie stanie jak dziecko, nie wejdzie do królestwa niebieskiego.
Odradzamy się, gdy powstajemy z grzechów. Natomiast dziećmi sta-
jemy się wtedy, kiedy gorliwie ćwiczymy się w cnotach i kiedy nie
tylko naśladujemy naszego najukochańszego Ojca Jezusa Chrystusa,
ale także wtedy, kiedy wpatrujemy się w cnoty ewangeliczne naszej
najukochańszej Matki Maryi, ucząc się ich jakby z elementarza. One
doprowadzą nas do ewangelicznej doskonałości.

Święty Ambroży pisze: „Taką była Maryja, że Jej życie jest nauką
dla wszystkich, więc kto pragnie Jej pomocy, niech Ją naśladuje” (Lib.
2 de Virgin.).

Z wymienionych tu ważkich argumentów – opartych na Piśmie św.
Starego i Nowego Testamentu, Świętych Ojcach i Doktorach Kościoła
świętego, na powadze Świętej Stolicy Apostolskiej oraz doświadcze-
niach naturalnych i nadprzyrodzonych – wynika, że kto naprawdę chce
czcić Najświętszą Maryję Pannę i pragnie pozostawać pod Jej opieką,
powinien Ją nie tylko kochać i szanować, lecz także i przede wszystkim
ćwiczyć się w cnotach ewangelicznych i dzięki temu naśladować Ma-
ryję Dziewicę. 
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Sposób odmawiania Koronki
dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy
jeden raz „Ojcze nasz” i 10 razy „Zdrowaś Maryjo”. Za każdym razem
po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża... wymieniamy jedną cnotę
NMP w następującej kolejności:

11.mNajczystsza
12.mNajroztropniejsza
13.mNajpokorniejsza
14.mNajwierniejsza
15.mNajpobożniejsza
16.mNajposłuszniejsza
17.mNajuboższa
18.mNajcierpliwsza
19.mNajmiłosierniejsza 
10.mNajboleśniejsza
...módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

NASTĘPNIE MÓWIMY:

W. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
W. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była. 
O. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przy-
gotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług prze-
widzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj
nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

O. Amen.
W. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
O. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.
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ROZDZIAŁ II

OJCIEC PAPCZYŃSKI –
CZCICIEL NIEPOKALANEJ

Wprowadzenie

Uwagi ogólne
W związku z rozpoczęciem informacyjnego procesu beatyfikacyj-

nego o. Kazimierza Wyszyńskiego została sporządzona w Portugalii
dnia 18 listopada 1772 r. kopia napisanego przez niego życiorysu Za-
łożyciela Zakonu Marianów 1. Dokument ten znajduje się obecnie w Ar-
chiwum Generalnym Zgromadzenia Księży Marianów w Rzymie. Oj-
ciec Wyszyński miał dostęp do dokumentów, z których wiele później
zaginęło. Sam zebrał bardzo dużo wypowiedzi naocznych świadków,
którzy znali o. Papczyńskiego i wielokrotnie doświadczyli rzeczy nad-
zwyczajnych przez jego pośrednictwo. Stąd „życiorys” napisany przez
o. Kazimierza zawiera wiele cennych informacji oraz wiernie przekazuje
ducha Założyciela marianów. 

Pierwotnie o. Kazimierz przygotował materiał do „życiorysu”
i chciał, aby go opracował o. Łukasz Rosolecki, wiceprowincjał pijarów
i rektor ich kolegium w Wilnie2. Mógłby on bardziej kompetentnie
opracować okres pobytu o. Stanisława u pijarów. Niestety, śmierć re-
ktora pokrzyżowała te plany. Ojciec Kazimierz sam musiał się podjąć
tego zadania, tym bardziej, że zabiegał w Rzymie o rozpoczęcie pro-
cesu informacyjnego do beatyfikacji Założyciela zakonu, do którego
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1 W opracowaniu o. K. Wyszyńskiego zamiennie pojawiają się określenia: instytut, za-
kon, zgromadzenie marianów.

2 Wiele wskazówek i wiadomości o życiu Założyciela marianów znajduje się w listach
do o. Wetyckiego. Ojciec Kazimierz opracował szczegółową instrukcję dotyczącą rozpoczęcia
procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego i przesłał ją do Polski w grudniu 1751 r.



należał. W tym celu przygotował instrukcję, która mogłaby ułatwić
rozpoczęcie procesu na terenie Polski. Następnie spisał różne łaski
i cuda otrzymane przez wstawiennictwo o. Stanisława. Gdy wyjeżdżał
z Rzymu do Portugalii, aby tam przeszczepić Zakon Marianów, zabrał
ze sobą przygotowane materiały. Musiał też mieć „Secreta Conscien-
tiae”, czyli przekaz o. Stanisława Papczyńskiego o latach jego dzie-
ciństwa i młodości. Wspomina bowiem w liście z 9 grudnia 1752 r.,
że dwaj marianie, którzy przybyli z Polski, przynieśli ze sobą odpis
zawierający dane o „pueritiae” – młodości Założyciela marianów.
W Portugalii o. Wyszyński przygotował w języku łacińskim obecny
życiorys; zapewne w 1754 r. W trosce o rozwój marianów w Portu-
galii zapoznawał Portugalczyków z postacią o. Stanisława, ciesząc się,
że tak przychylnie i życzliwie odnoszą się do tego wielkiego czcicie-
la Niepokalanej. Niektórzy z nich otrzymywali łaski po modlitwach
o wstawiennictwo o. Stanisława Papczyńskiego. Z wdzięczności za
uzdrowienie z ciężkiej choroby ks. Joao Teixeira Coelho de S. Paio,
na podstawie opracowania o. Wyszyńskiego, napisał i wydał w Lizbo-
nie w 1757 r. książkę w języku portugalskim pt. Vida Servo de De-
os, o Padre Estanislao de Jesus Maria.

Z powodu braku niektórych dokumentów, zwłaszcza z okresu po-
bytu o. Stanisława u pijarów, nie wszystkie daty i szczegóły wydarzeń
w jego życiorysie poza krajem są poprawne. Poza tym o. Kazimierz
nie miał przy sobie wszystkich potrzebnych materiałów. Nadto jego
chęć ukazania elementów „budujących” i zachęcających do podjęcia
drogi mariańskiego życia w stylu tamtej epoki może budzić zastrzeżenia
czytelnika naszych czasów. Ale współczesnych marianów, kontynu-
atorów dzieła Założyciela, o. Wyszyński może nauczyć większego pie-
tyzmu do duchowego dziedzictwa Zgromadzenia. W sposób szczególny
uwydatnił on także swoje wielkie zaangażowanie w sprawę pomocy
cierpiącym w czyśćcu. Czytając więc życiorys o. Stanisława w opra-
cowaniu Sługi Bożego o. Wyszyńskiego, mimo pewnych nieścisłości
historycznych i panegirycznego sposobu przedstawienia postaci, ma się
wgląd w duchową sylwetkę obydwu kandydatów mariańskich na ołtarze
– Założyciela – i wiernego kontynuatora jego dzieła – o. Kazimierza.

Brak jest oryginału życiorysu o. Papczyńskiego, napisanego przez
o. Wyszyńskiego. W 1965 r. odnaleziono w Lizbonie jego kopię, po-
świadczoną przez notariusza z 1772 r. Jest ona obecnie przechowywana
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w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Księży Marianów w Rzymie.
Kopię tę odczytali dwaj mariańscy badacze źródeł historycznych Zgro-
madzenia, a mianowicie ks. Kazimierz Krzyżanowski i ks. Wacław
Makoś. Natomiast życiorys o. Papczyńskiego napisany przez o. Wy-
szyńskiego przetłumaczył z łaciny ks. Zygmunt Proczek MIC, podob-
nie jak inne dzieła o. Kazimierza, i włączył w niniejsze opracowanie.
Znawcy tego języka będą mieli możliwość ocenić, na ile został oddany
jego duch, zwłaszcza że tłumacz wprowadził zmiany spowodowane
rozwojem języka polskiego, aby ułatwić czytelnikom zrozumienie treści
określonej epoki i kultury.

Życiorys o Stanisława jest w zasadzie opracowany przez o. Ka-
zimierza w porządku chronologicznym, choć z pewnymi błędami wyni-
kającymi z braku dostępu do źródeł, a niekiedy przeplatany refleksją
wybiegającą poza konkretny czas. Dlatego przedstawione krótkie ka-
lendarium życia i działalności o. Papczyńskiego może być pomocne
w poznawaniu historycznych ram opisywanych wydarzeń. Życiorys
w opracowaniu o. Kazimierza od św. Józefa obejmuje 114 punktów,
następujących kolejno bez żadnych tytułów. Tutaj zostały one dodane,
aby jaśniej ukazać treść poszczególnych punktów.

Kalendarium życia o. Stanisława Papczyńskiego

1631 – Stanisław Papczyński przychodzi na świat w Podegrodziu
dnia 18 maja

1640 – rozpoczyna naukę w szkole w Podegrodziu
1643 – przenosi się do szkoły w Nowym Sączu
1646 – w maju udaje się do szkoły w Jarosławiu, gdzie uczy się do

końca lipca
1646 – od sierpnia przebywa we Lwowie; jest korepetytorem dzie-

ci; długo choruje
1649 – w kwietniu lub na początku maja uczy się u pijarów w Po-

dolińcu
1650 – w czerwcu udaje się do Lwowa i wstępuje do kolegium

jezuitów
1651 – uczy się w kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej
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1654 – dnia 2 lipca rozpoczyna nowicjat u pijarów w Podolińcu 
1655 – drugi rok nowicjatu w Warszawie
1656 – dnia 22 lipca składa pierwsze śluby zakonne
1655-56 – studia teologiczne w Warszawie u franciszkanów reforma-

tów
1658-60 – naucza retoryki w Podolińcu
1661 – dnia 12 marca przyjmuje święcenia kapłańskie
1660-62 – naucza retoryki w domu pijarów w Rzeszowie
1663-67 – w Warszawie jest nauczycielem, spowiednikiem i kazno-

dzieją
1667 – wezwany do Rzymu przez przełożonego generalnego pija-

rów
1668 – wysłany przez przełożonego prowincjalnego do Nikolsbur-

ga
1669 – we wrześniu udaje się do rezydencji pijarów w Kazimierzu

Krakowskim
1670 – w styczniu zostaje osadzony w karcerze, najpierw w Podo-

lińcu, a następnie w Prewidzy na Węgrzech; po 3 miesiącach
zwolniony. Wraca do Kazimierza i oddaje się pod opiekę
biskupa; mieszka u niego

1670 – dnia 11 grudnia zostaje oficjalnie zwolniony przez o. Mi-
chała Krausa, wiceprowincjała pijarów w Polsce, ze ślubów
prostych i przysięgi wytrwania w zakonie pijarów; prze-
bywa w Krakowie i prowadzi Bractwo Niepokalanego Po-
częcia przy kościele św. Jakuba

1671 – obejmuje funkcję kapelana w rodzinie Karskich w Luboczy
w diecezji poznańskiej

1671 – we wrześniu przywdziewa w Luboczy biały habit
1673 – dnia 30 września przybywa do Pustelni Korabiewskiej, aby

rozpocząć zakładanie nowego zakonu
1673 – dekretem bp. S. Święcickiego z 24 października zostaje za-

łożony pierwszy dom zakonny Marianów
1677 – w dniu 22 listopada o. Papczyński obejmuje kościół Wie-

czerzy Pańskiej w Nowej Jerozolimie (Góra Kalwaria) i za-
kłada drugi dom zakonny

Ojciec Papczyński – czciciel Niepokalanej 47



1679 – dnia 21 kwietnia bp S. Wierzbowski kanonicznie eryguje
Zakon Marianów

1684 – w czerwcu pierwsza kapituła generalna marianów w Pusz-
czy Korabiewskiej

1690 – o. Papczyński udaje się do Rzymu w celu uzyskania apro-
baty papieskiej dla mariańskiego zakonu; choruje i wraca do
Polski nie osiągnąwszy celu

1698 – jesienią wysyła do Rzymu o. Joachima Kozłowskiego w ce-
lu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariańskiej wspólnoty
zakonnej

1699 – dnia 15 października obejmuje trzecią placówkę mariańską
– w Goźlinie

1699 – dnia 21 września uzyskuje aprobatę papieską przez agrega-
cję do Zakonu Braci Mniejszych pod Regułą dziesięciu cnót
NMP

1699 – dnia 21 listopada Innocenty XII wysyła list (breve) do nun-
cjusza apostolskiego w Polsce, polecający mu przyjęcie ślu-
bów uroczystych od marianów

1701 – dnia 6 czerwca o. Stanisław składa w Warszawie uroczyste
śluby na ręce Nuncjusza Apostolskiego Franciszka Pigna-
tellego 

1701 – w dniu 5 lipca przyjmuje profesję swoich współbraci w Wie-
czerniku w Nowej Jerozolimie 

1701 – dnia 17 września o. Stanisław umiera w klasztorze przy
Wieczerniku
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Żywot Czcigodnego Sługi Bożego
Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego

Który Zgromadzenie Zakonników Marianów Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, pod Regułą dziesięciu cnót

Tejże Najchwalebniejszej Bożej Rodzicielki
założył ku pomocy zmarłym przebywającym w czyśćcu

Sporządzony przez Ojca Kazimierza Wyszyńskiego,
byłego przełożonego generalnego tegoż Zgromadzenia

„Wychwalajmy mężów sławnych
i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia”

(Syr 44,1)

Przedmowa
Chrystus Pan, Mądrość odwieczna, ustanawiając swój Kościół świę-

ty, wyposażył go wieloma darami, łaskami i przymiotami, a jako jego
Król i Pan Bóg, pragnął widzieć go przyozdobiony różnymi radami
ewangelicznymi. Jednak nie zmusza do nich, ale zachęca każdego,
kto pragnie osiągnąć doskonałość i z większą pewnością osiągnąć Kró-
lestwo Boże. Mówi: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt
16,24). Następnie: „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nie-
nawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie
samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26). Dalej: „Jeśli chcesz
być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19,21).
W różnych miejscach Pisma św. znajdziesz jeszcze więcej podobnych
tekstów. 

Wielu świętych mężczyzn i niewiast, mając przed oczyma te rady
Chrystusa, głęboko przejęło się nimi i według nich ułożyło swoje życie
oraz wyjaśniało je innym, a dla osiągnięcia większej skuteczności two-
rzyło różne zakony, w których praktykowano te rady Chrystusa Pana.

Wiemy dobrze i wyznajemy, że działanie Boże jest zawsze celowe:
oto Duch Święty zechciał oświecić tych świętych założycieli, aby dla
pożytku Kościoła, stosownie do potrzeb czasów i różnych oczekiwań,
nakładali swoim zgromadzeniom i naśladowcom pewne szczególne
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obowiązki i reguły, według których będą z powołania oddawać się
zbawieniu swojemu i bliźnich.

I tak w samych początkach Kościoła, kiedy jeszcze w sercach wier-
nych świeża była pamięć życia, męki i Krwi Chrystusowej, powstały
zakony pustelników. Prowadzili oni życie samotne w odludnych stro-
nach, w twardej pokucie troszczyli się o swoje zbawienie. Jedni z nich
w odosobnieniu, inni w towarzystwie współbraci ofiarowywali Bogu
swą służbę i trwali w niej mężnie aż do śmierci; jedni żyli na pu-
styniach, inni w grotach górskich czy w jaskiniach ziemnych.

Kiedy wzrosła liczba osób poświęcających się Bogu, wzbudził On
innych świętych Ojców, którzy zgromadzili sługi Boże w klasztorach,
aby prowadzili życie zakonno-klauzurowe. Tak zgromadzeni pod po-
słuszeństwem przełożonych, jedni drugich budowali swym przykładem,
zachowywali ściśle rady ewangeliczne i na wszelki możliwy sposób
troszczyli się o swoje zbawienie.

Lecz kiedy żniwo wzrosło do tej miary, że czystych i wybornych
ziaren, którymi są wierzący w Chrystusa, nie można było w żaden
sposób pomieścić należycie w odległych mniszych klasztorach, posłał
Pan nowych świętych żniwiarzy na swoje żniwo. Oni utworzyli inny
stan zakonny, w którym trwając w uroczystych ślubach czystości, ubó-
stwa i posłuszeństwa, nie tylko sami postępowali w cnotach, lecz wzno-
sząc klasztory w miastach i osadach, tam wierzącym w Chrystusa da-
wali dobry przykład.

Kiedy wreszcie Kościół coraz bardziej się rozrastał, spodobało się
Najwyższemu znowu powołać do swej winnicy różnorodnych świętych
pracowników, którzy odpowiednio do potrzeb i sytuacji historycznej
pracowali dla zbawienia swego i bliźnich oraz dla pożytku świętego
Kościoła. Natchnieni przez Ducha Świętego do spełnienia pobożnych
i bardzo potrzebnych dzieł, tworzyli różne zakony i zgromadzenia, któ-
re oprócz wspólnych ćwiczeń pobożnych miały pewne szczególne za-
dania właściwe swemu powołaniu.

Do takich szczególnych zadań wskazanych przez świętych zało-
życieli należą m.in.: szerzenie wiary świętej, głoszenie Ewangelii Chry-
stusowej niewiernym, propagowanie wśród wierzących nabożeństwa
do Męki Pańskiej, gorliwe i pobożne słuchanie spowiedzi, uczenie nie-
uświadomionych prawd wiary, kształcenie młodzieży w różnych ga-
łęziach wiedzy, pisemna krytyka heretyckich i błędnych nauk, zakła-
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danie domów modlitwy dla podniesienia pobożności wiernych, two-
rzenie różnych bractw, takich jak różańca świętego, szkaplerza Nie-
pokalanego Poczęcia oraz innych, organizowanie misji, wychowywanie
i przygotowywanie kleru do należytego spełniania obowiązków kapłań-
skich i posług kościelnych, niesienie pomocy chorym w godzinę śmier-
ci i wiele innych. 

Istnieją też zakony, które ślubami zobowiązują się nie tylko do
spełniania posług duchownych, lecz i do niesienia pomocy materialnej,
jak np. wykupywanie chrześcijan z niewoli Turków i Maurów, opieka
nad ubogimi i chorymi czy inne dzieła miłosierdzia, które każdy zakon
spełnia według ducha i zobowiązań swego instytutu. 

Zakony te przybierają różnorodne wezwania, takie jak: Najświętszej
Trójcy, Pana Jezusa Chrystusa, Najświętszej Bogurodzicy Maryi oraz
wielu różnych tajemnic wiary świętej. Inne, pokładając nadzieję w za-
sługach swoich świętych patriarchów, przyozdobiwszy się ich imionami,
służą Kościołowi świętemu, walcząc mężnie z mocami ciemności, aby
je zwyciężyć i nie dać się pokonać.

Duch Święty, dając w przeróżny i przedziwny sposób swoje na-
tchnienie świętym patriarchom zakonów i świętym założycielom nie-
zliczonych zgromadzeń zakonnych, chciał, aby Kościół święty jaśniał
tą wspaniałą różnorodnością i trwał żywy i potężny aż do skończenia
wieków.

W nowszych czasach natchnął Duch Święty również swego sługę,
Wielebnego o. Stanisława od Jezusa Maryi, aby założył Zgromadzenie
Zakonne Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Dziewicy Maryi. Mają oni oprócz innych świętych ćwiczeń naj-
ściślejszy obowiązek niesienia jak najgorliwszej, a tak koniecznej po-
mocy duszom czyśćcowym. Kościół Boży w ubiegłych wiekach na
wszelki możliwy sposób wspierał wiernych Chrystusowych żyjących
na ziemi, w tym zaś wieku ofiarowuje szczególną pomoc wiernym
zmarłym. Dobroć i miłosierdzie Boże sprawiły, że ten nowy zakon,
z aprobatą najwyższych pasterzy prawnie powstały w Kościele wal-
czącym, niesie ofiarną pomoc Kościołowi w czyśćcu: „Święta i zba-
wienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów roz-
wiązani” (2 Mch 12,46 Wulg.).

Tą przedmową, aczkolwiek krótką, pragnę cię przekonać, pobożny
Czytelniku, że słusznie wszystkie zakony i zgromadzenia zajmują
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w Kościele Bożym właściwe sobie miejsce, a zatem i to ostatnie Zgro-
madzenie jest w najwyższym stopniu pożyteczne dla dusz czyśćco-
wych, a może i dla twojej duszy, kiedy opuścisz społeczność żyjących
na ziemi. Pragnę cię pobudzić, byś pobożnym uczuciem wiedziony,
wraz ze mną wspomagał cierpiących w czyśćcu, naśladując Założyciela
w tym litościwym dziele miłosierdzia. Kładę ci przed oczy jego ży-
ciorys, krótki wprawdzie, ale zawierający materiał do głębokiego prze-
myślenia, i żebyś wiedział, że ten Instytut Mariański powstał dla wspo-
magania cierpiących w czyśćcu3 .

Żywot
Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi,

Założyciela Zgromadzenia Zakonnego Marianów
Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi

dla wspomaganiu cierpiących w czyśćcu
i pierwszego przełożonego tegoż Zgromadzenia Mariańskiego

CZĘŚĆ I. Dzieciństwo i młodość

1. Miejsce pochodzenia
Ojczyzną Czcigodnego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi jest Kró-

lestwo Polskie, a miejscem urodzenia wioska zwana Podegrodzie, od-
legła 12 mil od Krakowa. Położona nad rzeką Dunajec, należała do
zakonnic św. Klary, z nadania bł. Kingi, niegdyś królowej Polski, żony
króla Bolesława, zwanego Wstydliwym. [Kinga] była najczystsza, al-
bowiem nieskażone dziewictwo zachowywała z mężem, królem, aż do
śmierci. Następnie założyła wspomniany klasztor, była w nim ksienią
i aż dotąd przetrwała sława jej świętości oraz wielkich, zadziwiających
i wyjątkowych cudów4.

W tej to wiosce urodził się Sługa Boży i był pobożnie wycho-
wywany przez rodziców do czternastego roku życia. Chociaż jego ro-
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dzice mieli drugi dom i ziemię w [Nowym] Sączu, woleli zamieszkać
we wspomnianej wsi, odległej około milę od [Starego] Sącza5, z po-
bożności do błogosławionej Kingi, której relikwie tam czczono. 

2. Ojciec
Ojcem jego był Tomasz Papka, a matką Zofia z domu Tacikówna,

z pobliskiej wioski Nieskowa. Ojciec był bardzo cenionym kowalem
i pragnął do tego zawodu z biegiem lat przyuczyć syna. Z Bożego
jednak rozporządzenia nigdy nie mógł tego zamiaru wykonać.

Przez wiele lat, z wielkim pożytkiem dla wioski, był sołtysem Pode-
grodzia, ale spotkał się też z nie mniejszą zazdrością. Kiedyś został
oskarżony o przekroczenie uprawnień. Ci, co niesłusznie przysięgali
przeciw niemu, przed upływem roku zmarli, a on wykazał wobec sę-
dziego swą niewinność. Nie chciał też mścić się na swym sąsiedzie,
który poważnie go zranił, a nawet zasądzone za krzywdę pieniądze
chciał oddać i tak postąpił. 

Był także administratorem dóbr miejscowego kościoła parafialnego
i tak doskonale spełniał swój urząd, że stanowczo przeciwstawił się
proboszczowi, który chciał wziąć na swój użytek pieniądze kościelne.

Doczekał się potomstwa z trzech żon i dożywszy błogosławionych
około stu lat, zmarł szczęśliwie, w czasie nieobecności Czcigodnego
Ojca Stanisława, który uczył się na Rusi6.

3. Matka
Od ojca przejdę już do jego matki. Do takiego stopnia pobożną

była ta niewiasta, że należała do wielu bractw, zwłaszcza do różańca
świętego, a także do bractwa św. Anny i św. Franciszka i w miarę
swych sił zawsze usiłowała wypełnić swe zobowiązania. O innych jej
cnotach mógłbym nie wspominać, lecz nie mogę pominąć jej szcze-
gólnej cierpliwości, która jest prawdziwym blaskiem i ozdobą chrze-
ścijańskiej kobiety. Praktykowała ją w licznych chorobach, przeciw-
nościach i prześladowaniach. Okazało się to zwłaszcza, kiedy została
niewinnie mocno pobita i zraniona przez pewnego gwałtownego wieś-
niaka o imieniu Andrzej, a ona mu przebaczyła. Gdy jej dorastający
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syn Stanisław powrócił ze szkół na Rusi i bardzo pragnął pomścić
się na nielitościwym i okrutnym człowieku, co łatwo mógłby wykonać,
ona mu tego wzbraniała. Przekonywała, że z miłości i dla naśladowania
Zbawiciela, nie chce pozbawiać się zasługi z przebaczenia wrogowi.
A łajania i bicia swojego męża znosiła z takim spokojem duszy, że
wzbudzało to zdziwienie u sąsiadów i dzieci. Miała ze swym mężem
dwóch synów i sześć córek i wychowywała ich z taką pobożnością
i troskliwością, że wszyscy świecili przykładem świątobliwego życia.

4. Urodziny, chrzest, zapowiedź przyszłości
Z takich rodziców 18 maja 1631 roku narodził się Sługa Boży

Czcigodny Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi. Gdy był jeszcze w łonie
matki, został przez nią ofiarowany Chrystusowi Panu i Jego Najświęt-
szej Matce Maryi. Urodził się z soboty na niedzielę, co wskazywało
na jego niezwykłą w przyszłości cześć dla Matki Pana. Był bowiem
żarliwym czcicielem i propagatorem Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, a następnie założycielem zgromadzenia pod wez-
waniem Niepokalanego Poczęcia Tej niezwykłej Bożej Rodzicielki Ma-
ryi Panny, czyli zakonników marianów niosących konieczne wsparcie
duszom czyśćcowym. 

Według zapisu ksiąg kościelnych, tej samej niedzieli odrodził się
w Duchu Świętym przez sakrament chrztu, w kościele podegrodzkim,
diecezji krakowskiej. Na chrzcie otrzymał imię Jan, co teraz odczy-
tujemy jako proroctwo, albowiem Jan oznacza łaskę Bożą, dzięki której
nie tylko został powołany do zakonu, lecz stał się ojcem i założycielem
zakonników Najwybrańszej Dziewicy Maryi7. 

5. Przezwyciężenie początkowych trudności w nauce
Już od najmłodszych lat dawał wyraźne znaki przyszłej świętości

i zapowiadał się jako wielki mąż Kościoła Bożego. Ponieważ wydawało
się, że jego starszy brat Piotr odznaczał się wielką zdolnością, która
wróżyła mu karierę uczonego człowieka, przez rodziców został prze-
znaczony do szkół. On zaś, uważany przez rodziców i krewnych za
niezdolnego i lekceważony, miał pozostać w domu. Gdy miał siedem
lat, Boża Opatrzność i Mądrość tak pokierowała chłopcem, że po kry-
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jomu przez jednego ze służących został wyprowadzony z domu do
szkoły i tam już pierwszego dnia wykazał się wybitnymi zdolnościami,
tak że w jedno popołudnie nauczył się całego alfabetu, zaledwie go
usłyszał, co się rzadko zdarza.

O, jak bardzo różny jest zamysł Boży od ludzkich myśli! Rozwiały
się opinie rodziców i krewnych o. Stanisława, a przyszłość pokazała,
że tak młody [człowiek] w ciągu trzech lat wspaniale ukończył pod-
stawowe nauki.

6. Pokusy do zaniechania nauki
Szatan przeczuwając, że młodziutki Stanisław w przyszłości będzie

jego przeciwnikiem, nienawidził solidnych jego postępów w nauce,
zdolności, rzadkiej skromności u chłopca, znakomitej cnoty i pilności
w obowiązkach szkolnych. Zaczął od wzbudzania w młodzieńcu wstrę-
tu do nauki, a później kusił tym, że w domu jest więcej swobody,
a mniej zajęć. Również i ojciec chciał nauczyć Stanisława zawodu,
który sam wykonywał. Obaj [szatan i ojciec] sprzysięgli się, aby prze-
rwać mu naukę. Jednak uczeń Pallady8, syn rzemieślnika, nie został
zatrudniony w sztuce rzemieślniczej, lecz przy pasieniu owiec swego
ojca, niczym drugi Dawid. Była to przepowiednia Bożej myśli i woli,
aby Stanisław posiadł nie tylko wiedzę, ale był w przyszłości dobrym
pasterzem trzody mariańskiej, owiec powierzonych jego trosce i aby
nauczył się poskramiać piekielne wilki. Stanisław zadowolony, że jest
pasterzem, był niezwykle posłuszny rodzicom.

7. Powrót do szkoły
Jednak Bóg w swoim miłosierdziu czuwał, aby przyszły świecznik

Kościoła nie pozostał ukryty i nie zagasiła go ta licha służba. Mały
Stanisław, zmęczony takim uciążliwym zajęciem, pośród gorącego słoń-
ca, zimnych śniegów, tak ostrego klimatu, na którego działanie co-
dziennie był narażony, złamany przeciwnościami, pozbył się lenistwa
w nauce lub raczej je pokonał. Na nowo przeszedł od owiec do nauki
gramatyki, retoryki i muzyki, którym oddawał się z całą pilnością. Sto-
pniowo pokonał poprzednie zniechęcenie, i wyróżniał się w nauce wy-
jątkową zdolnością zapamiętywania.
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8. Przejawy pobożności
W chłopięcych latach był rozmiłowany w świętych obrazach, które

umieszczał w odpowiednich, przez siebie zrobionych ołtarzykach, ze
świecznikami, lampionami, chorągiewkami. To wszystko, co widział
w kościele, chciał mieć w pokoju swego domu. Tenże chłopiec, z wro-
dzonej pobożności i czci, wyśpiewywał to, co usłyszał w kościele,
naśladując śpiew, gesty i ceremonie kapłanów we wszystkim, na co
jego młodociany wiek pozwalał, albo przynajmniej usiłował to naśla-
dować. 

Rówieśników, którzy chętnie go słuchali, skłaniał do procesji urzą-
dzanych na polach i ulicy koło domu. Niektórzy widzieli w tym
zapowiedź przyszłego nieszczęścia, ale to była oznaka przyszłego za-
konnika i apostoła. Bóg już od dzieciństwa przygotowywał Stanisława
do wzniosłego stanu kapłańskiego. Obdarzając go łaskami, pokazywał,
jakim będzie w przyszłości człowiekiem. Pozwolił mu w tak młodym
wieku zajaśnieć oznakami przyszłej świętości, takimi jak: nawiedzanie
kościołów, długie żarliwe modlitwy, posty sobotnie na cześć Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

9. Cudowna opieka Maryi
Codziennymi praktykami pobożnymi oddawał cześć Bożej Rodzi-

cielce Maryi i do Niej jak do Matki uciekał się z synowską ufnością.
Przez Jej wstawiennictwo otrzymywał wiele łask i doświadczał Jej cu-
downej opieki. Nie przez pomoc lekarzy, lecz przez łaskę Bożą, dzięki
nieustannemu pośrednictwu Dziewicy Maryi wyrwany został z wielkich
chorób i niebezpieczeństw. Cudownie został uzdrowiony, kiedy pew-
nego razu poparzył się wrzącym rosołem, tak że spuchły mu nogi.
Dwukrotnie dopadła go tak ciężka epidemia, że od zmysłów odchodził,
lecz po napiciu się zimnej wody, wrócił do dawnego zdrowia. Nagle
odzyskał zdrowie i siłę, gdy w Podolińcu był nieprzytomny z powodu
wielkiej choroby. A gdy był w drodze do Rawy, podczas jesiennych
ferii, w miasteczku Raszyn chwyciła go febra i długo go trzymała,
lecz został z niej uzdrowiony. Potem dotknięty zarazą, złożył ślub piel-
grzymki na Jasną Górę, do wsławionego cudami obrazu Najświętszej
Maryi Panny, i został cudownie ocalony od śmierci. Jako dziesięcioletni
chłopiec spadł z wysokiej drabiny i ciężko się zranił, lecz wkrótce
został uzdrowiony. Znowu pod Płockiem porwany falami Wisły, a w Ja-
rosławiu zanurzony w wirze wodnym, cudownie ocalał, niezmiennie
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uzbrojony w Bożą pomoc i zawsze wspomagany przez Najświętszą
Maryję Pannę. Porwany szybkim prądem Odry, gdy już niebezpiecznie
był zanurzony w wodzie, niespodziewanie znalazł się na brzegu. Szczę-
śliwie również ocalał, kiedy miotały nim fale morskie.

Z tych i wielu innych niebezpieczeństw na rzekach i morzu, w Bo-
gu pokładając nadzieję i nią uzbrojony, młodziutki Stanisław ocalał
niby drugi Paweł z niebezpieczeństw rzek i morza. Został zachowany
przez samego Boga, do dzieła, do którego On go przeznaczył.

10. Podjęcie nauki w Nowym Sączu
Jako dwunastoletni chłopiec udał się z rodzicami do [Nowego] Są-

cza i z Bożego zrządzenia zagubił się w tłumie ludzi. Rodzice szukali
go wśród krewnych i znajomych, a nie znalazłszy, wrócili do swego
domu w Podegrodziu. A on, zagubiony, przebiegał ulice i place miasta,
aż wreszcie przybył do jakiegoś krewnego. Następnego dnia wczesnym
rankiem prosił, aby zaprowadził go do słynnej tam szkoły i przedstawił
go kierownikowi. Kiedy krewny poznał wolę i pragnienie Stanisława
oraz dostrzegł zdolności chłopca, przychylił się do jego prośby. Za-
prowadził go z domu do szkoły i powierzył pewnemu nauczycielowi
czy bakałarzowi, który był uważany za człowieka uczonego.

Stanisław robił tam postępy w nauce i cnocie tak dalece, że starszy
jego brat, Piotr, i wielu ziomków, pobudzeni tym faktem przybyli
z Podegrodzia do tego nauczyciela, aby również się uczyć, i rzeczy-
wiście pilnie oddawali się nauce.

11. Ucieczka od zdeprawowanego nauczyciela
Niestety, jakże wielka jest ułomność ludzka! Ten nauczyciel, cho-

ciaż człowiek wielkiej wiedzy, tak był przewrotny, że zgorszeniem
doprowadził do złego wielu młodych uczniów. W taki sam sposób
zamierzał zwieść podstępnie Stanisława, młodzieńca świętego, poboż-
nego, skromnego i czystego. On zaś, gdy odkrył przewrotność nauczy-
ciela, aby tym zgorszeniem nie splamić swej czystej duszy, postanowił
opuścić nie tylko gorszyciela, ale i miejsce skażone zgorszeniami. Pew-
nego dnia pospiesznie uciekł do odległego o kilka mil rodzinnego domu.
Trzeba było przebyć dużą i niebezpieczną rzekę Dunajec. Nie było
ani przewoźnika, ani właściciela promu. Stanisław dostrzegł na brzegu
łódź z długim i ciężkim drągiem, którym przewoźnicy posługują się
zamiast wiosła. Chciał jednak jak najszybciej przekroczyć rzekę, aby
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nie dogonił go ten „doskonały” nauczyciel, przed którego skandalicz-
nym zachowaniem uciekał. Wolał raczej narazić się na niebezpieczeń-
stwo śmierci, aniżeli ulec złu. Chłopiec wszedł odważnie do łodzi i po-
wierzył się najpierw Bogu, który natchnął go tym heroicznym posta-
nowieniem, wymawiając słowa sławiące Eucharystię: „Niech będzie
pochwalony Przenajświętszy Sakrament”. Nauczył się ich kiedyś z dru-
kowanej kartki otrzymanej od ojca, która służyła mu do nauki czytania.
Wiedział, że umierający otrzymują odpusty przyznane przez papieży,
gdy wyrażają te słowa ustami lub w sercu. On zaś wymawiał powyższe
słowa jak najpobożniej w tej intencji, aby Bóg przeprowadził go szczę-
śliwie przez rzekę, a gdyby nawet utonął, aby tymi odpustami został
uwolniony z czyśćca. Zaledwie więc odmówił z wielką wiarą te naj-
świętsze słowa, pełen ufności i mocnej nadziei, odepchnął łódź od
brzegu i przeprawił się na drugi brzeg. To anioł stróż uchronił słabego
chłopca od zatonięcia wraz z łódką wśród gwałtownych i wartkich
fal, niby drugiego Lota uciekającego z Sodomy, i pomógł w ucieczce,
aby dłużej nie przebywał w namiotach grzeszników.

12. W szkole parafialnej 
Kiedy [Stanisław] przybył do rodzinnego domu, ojciec i matka

przyjęli go serdecznie; przez jakiś czas przebywał u nich. Ojciec nalegał
jednak, aby powrócił do tego miasta i dalej się uczył.

Pewnego razu [Stanisław] był świadkiem, jak jego starszy brat został
pobity przez kolegę. Pomścił zniewagę wyrządzoną bratu i porządnie
poturbował napastnika. Z tego powodu znowu uciekł do domu, z oba-
wy przed karą. Zapewne stało się tak z woli Bożej, aby jego czyste
sumienie nie doznało szkody od niegodziwego nauczyciela, czyli ba-
kałarza.

Piotr, jego starszy brat, pozostawał tam, lecz i on, wzburzony złym
postępowaniem nauczyciela, o czym wszyscy wiedzieli, udał się do
franciszkanów w tym mieście, gdzie mógł być przydatny z powodu
śpiewu lepszego niż śpiew Stanisława.

Stanisław zaś, po powrocie do domu, jakiś czas w nim przebywał.
Uczęszczał do parafialnej szkoły i w miarę swych możliwości wie-
kowych pomagał rodzicom i, jak dawniej, pasł bydło. Z każdym dniem
wzrastał coraz bardziej w cnotach.
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13. Wybawienie od zatonięcia w Dunajcu
Trzeba tu wspomnieć o szczególnym zdarzeniu, które w tym czasie

miało miejsce z Bożej dobroci. Otóż, gdy w zimową noc [Stanisław]
wraz z matką powracał wozem z Sącza, przejeżdżali po zamarzniętej
wielkiej rzece Dunajec, [ale] lód na rzece nagle się załamał i zaczął
pogrążać konia i wóz. Wówczas Stanisław, wyskoczywszy z wozu,
dobiegł do drugiego brzegu i szukał pomocy. Modlił się głośno ze
łzami do najpotężniejszego Pana, aby uratował matkę z tak oczywistego
niebezpieczeństwa, i najdobrotliwszy i najlitościwszy Bóg ją ocalił. Za-
raz zjawili się ludzie i wyciągnęli z rzeki matkę, i konia z wozem,
tak że nic im się nie stało. Tak to wszechmogący Bóg nie wzgardził
modlitwą, zanoszoną pobożnie przez młodzieńca i spełnił łaskawie
prośbę swego wybrańca. W podobnych niebezpieczeństwach, kiedy
w Polsce rzeki są pokryte lodem, wiele ludzi i zwierząt ginie, bo lód
na wodzie się załamuje, chyba, że ktoś cudownie ocaleje, co bardzo
rzadko się zdarza. 

14. W kolegium jezuitów w Jarosławiu
Jarosław, sławne miasto książąt Ostrogskich, położone nad bogatą

rzeką Sanem przy granicy z Rusią Czerwoną, słynie z niezwykle roz-
winiętych studiów humanistycznych. Znajduje się tam bardzo znane
kolegium ojców jezuitów, do którego z Sącza udała się grupa mło-
dzieńców na humanistyczne studia. Powodowany tym samym pragnie-
niem, wkrótce z błogosławieństwem ojca i matki, podążył za nimi Sta-
nisław, wraz z bratem ciotecznym, siostrzeńcem swej matki. Przykro
mu było żegnać się przy rozstaniu z rodzicami i ojczyzną, aby udać
się w dalekie strony. Nie powstrzymały go nawet łzy tęsknoty, które
zdarzają się chłopcom, zwłaszcza tęsknoty za matką, za pobożnymi
z nią rozmowami i pouczeniem. Jednak towarzyszący mu ziomek, na-
zwiskiem Ciosek, dobrocią i przemyślnością łagodził jego smutek
i zniechęcenie.

Po kilku dniach dotarli szczęśliwie do Jarosławia, gdzie [Stanisław]
bez trudności został przyjęty do kolegium jezuitów. Zacni ci ojcowie
nie wahali się przyjmować nawet chłopców prostych i mniej zdolnych.
Stanisław ze wspomnianym bratem zostali powierzeni nauczycielowi
odpowiedniej dla nich klasy i przebyli w niej dziesięć tygodni. 

Kiedy nadeszły dni targowe, z których słynie Jarosław, i przyby-
wają na nie kupcy i handlarze z Polski, Węgier i Rusi; przez nich
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[chłopcy] otrzymali pieniądze z domu od rodziców. Wtedy wyruszyli
jeszcze dalej od rodzinnych stron, do Lwowa na Rusi Czerwonej, na
dalsze nauki. A stało się to tak nie dlatego, że nie mogli uczyć się
wcale w Jarosławiu, lecz że Bóg przeznaczył swego nowego żołnierza
Stanisława do doskonałości w cnotach, we Lwowie, z dala od stron
rodzinnych, i tam obarczył go dźwiganiem krzyża.

15. Trudności we Lwowie
Stanisław z pewnym ziomkiem i wspomnianym krewnym, mimo

pory deszczowej, zdrowi dotarli do owego miasta Lwowa, odległego
prawie o sto mil od rodzinnych stron. Lwów był karmicielką studentów
i słynął ze szczególnej miłości.

Wszechmogący Bóg, znający całą przyszłość, postanowił wydo-
skonalić Stanisława na wszystkich jego drogach i wypróbować swego
wybranego jak złoto w ogniu. Dopuścił, że prefekt nie przyjął zgła-
szających się do szkoły, bo [chłopcy] nie mieli skierowania i mało
jeszcze umieli, chociaż nie brak im było zapału do nauki. Chociaż
opuścili ojczyste strony i doświadczyli wielu niewygód w drodze, nie
osiągnęli jednak swego celu, którym była dalsza nauka.

Znajdując się wśród obcych i nie mając żadnych znajomości, błąkali
się tu i tam i wyczerpali pieniądze rodzicielskie. Krewny, cioteczny
brat, krótko przebywał we Lwowie, gdyż został przyjęty, do nauczania
dzieci przez pewnego bakałarza w jakiejś pobliskiej miejscowości. Sta-
nisław zaś pozostał na swoim miejscu u pewnego mieszczanina, aby
również uczył chłopców. Chociaż nie został przyjęty do kolegium z bra-
ku wiedzy, jednak z przewidzenia i z zrządzenia najlitościwszego Bo-
ga przyjęli go dwaj obywatele Lwowa, aby nauczył czytać ich dwóch
synów. U jednego mieszczanina miał dostateczne wyżywienie, u dru-
giego wygodne mieszkanie.

16. Bolesny krzyż cierpienia we Lwowie
Przejdę teraz do jego krzyża, o którym wyżej wspomniałem. Sta-

nisław bardzo troskliwie zajmował się powierzonymi chłopcami, sam
jeszcze będąc młodym. Dawał im bardzo solidne początki nauki, a owi
gospodarze i sąsiedzi bardzo życzliwie odnosili się do niego, gdyż
jaśniał przykładem skromności i innych cnót.

Bóg dopuścił jednak na niego, najpierw bardzo wysoką gorączkę,
która trzymała go prawie piętnaście tygodni. A gdy ta ustąpiła, a raczej
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została przezwyciężona troskliwością matki tej rodziny i stosowanymi
przez nią lekami, to całe jego ciało pokrył straszny świerzb. Ponieważ
[Stanisław] budził wstręt, został usunięty z mieszkania.

Ledwo żywy, chodził tu i tam po ulicach miasta i wioskach, pro-
sząc, aby ktoś podał mu pomocną rękę. Z miłosierdzia został przyjęty
do pewnego schroniska i otrzymał tam jakiś kącik. Po upływie jednego
czy dwóch tygodni, kiedy świerzb się jeszcze powiększał, został usu-
nięty również i z tego schroniska.

Nadeszła bardzo sroga zima, śnieg i ostry mróz, a on dniem i nocą
przebywał u obcych, pod gołym i bardzo zimnym niebem. Tak ciężko
chory i osłabiony, opuszczony przez wszystkich, nie miał żadnego
wsparcia i pomocy oprócz Boga. Mając tylko wargi wolne od choroby,
do Niego mógł jedynie wołać zbolałymi ustami, podnosząc oczy w górę
i z jękiem wzdychając o nadejście ratunku. I Bóg miłosierny wspo-
mógł go, aby całkowicie nie zmarniał. Dał mu nieznajomego człowieka,
który wyprowadził go poza miasto, aby zanocował w stogu siana.
Wchodzili tam po kryjomu pod osłoną nocy, aby właściciel domu nie
pozbawił ich i tego lichego schronienia. Żeby nie zginąć z głodu, razem
z towarzyszem danym mu przez Boga wspólnie chodzili od drzwi do
drzwi i żebrali śpiewem o strawę.

17. Chwilowa poprawa i nawrót choroby
Zdumiewające jest to, co teraz przekazuję. W wigilię Bożego Na-

rodzenia choroba wzmogła się jeszcze bardziej niż przedtem, tak że
nie mógł nawet pójść do kościoła na Mszę św. i całą prawie oktawę
przeleżał we wspomnianym sianie. Jedyną pociechą było dlań wspom-
nienie o swym Zbawicielu, który dla naszego odkupienia leżał na sia-
nie, a nie w gospodzie. [Stanisław] nie mógł z osłabienia nawet na
krok ruszyć się z miejsca. [W tym czasie] nieznajomy towarzysz, któ-
rego najlepszy Bóg dał mu za żywiciela i ojca, dostarczał mu skromną
porcję jedzenia. 

Po świętach Bożego Narodzenia doczekał się Stanisław polepszenia
zdrowia i udał się do miasta. Któregoś dnia, wracając późnym wie-
czorem do swego dotychczasowego schronienia, czyli do siana, osłabł
i nie mógł iść dalej. Wszedł potajemnie i cichutko w kąt domu bardzo
pobożnego mieszczanina, nazwiskiem Snopek, stolarza, i tam dobrze
ukryty spędził noc. Niespodziewanie wczesnym rankiem zobaczyła go
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matka rodziny oraz służąca domowa. Bóg natchnął ich serca poboż-
nością, i poruszone miłosierdziem pozwoliły mu tam odpoczywać.

Tymczasem niespodziewanie choroba zaatakowała mu nogi, które
całe pokryły się wrzodami i nie było na nie żadnego lekarstwa. Choroba
powiększała się z dnia na dzień, tak że wydawało się, iż gnije za
życia. Z tego względu groziło mu wydalenie z pomieszczenia, aby
nie zaraził innych. Bóg jednak wlał w serca mieszkańców domu taką
moc miłości i współczucia, że nie brzydzili się nim, lecz raczej ubo-
lewali nad jego losem, współczuli mu, płakali i litowali się nad nim.

Tak najłaskawszy i miłosierny Bóg pouczył i przygotował wtedy
jeszcze młodzieńca na Założyciela Instytutu do niesienia pomocy cier-
piącym w czyśćcu. Przez cierpliwość i ból przygotowywał przyszłego
twórcę tej pomocy, aby [ten] sam będąc poddany cierpieniom i próbie,
nauczył się współczuć duszom w ich niezwykle ciężkich mękach i miał
większą miłość do nich, gdyż sam cierpiał i doznał współczucia, co
okaże się niżej.

18. Dziękczynienie za trudne doświadczenia
Dla uwielbienia Boga opowiem, jak wyzdrowiał z tej najboleś-

niejszej choroby nasz drugi Hiob cierpiący, dotknięty wrzodami przez
Pana. Opowiem, w jaki sposób Bóg uśmiercający i ożywiający, dający
wrzody i uwalniający od nich, wyleczył go. Nie wiem tylko, czy ktoś
uwierzy temu, co przekazuję, uwierzyć jednak może i powinien, gdyż
powiadam o rzeczy najprawdziwszej, spisanej własnoręcznie przez
o. Stanisława.

Leżał w tym domu jak ewangeliczny ubogi Łazarz, a to, co według
Pisma św. spotkało Łazarza, to samo przydarzyło się Stanisławowi.
Domowe psy podchodziły do niego, całkowicie pokrytego wrzodami,
i z Bożego rozkazu lizały jego rany i wrzody. Któż spodziewałby się,
że to właśnie stanie się uzdrawiającym lekarstwem, że przyniesie raczej
zdrowie niż śmierć. Stało się tak z woli nieskończenie dobrego Boga,
aby uzdrowić Stanisława tym dziwnym lekarstwem. Zachował go do
wzniosłego stanu zakonnego i dla założenia w Kościele Bożym zakonu
swej Najświętszej Matki, tak bardzo potrzebnego dla wspomagania cier-
piących w czyśćcu.

Przytoczę w związku z tym następujące słowa napisane przez sa-
mego Sługę Bożego Stanisława: „Boże mój, bądź błogosławiony na
wieki. Spraw, abym pozostał wierny powołaniu po przejściu tylu do-
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świadczeń. Wiem, że sam z siebie jestem niezdolny do niczego do-
brego. Nie dziw się, czytelniku temu, co wyjawiłem, gdyż nie godzi
się ukrywać Bożego dobrodziejstwa. Pragnę również i ciebie pobudzić
do wielbienia Bożej wszechmocy za troskliwość o nas. Niech na wieki
oddane Mu będzie dziękczynienie, cześć i chwała. Amen”.

Tym dziękczynieniem, zakończył relację o krzyżu lwowskim, cie-
sząc się i chlubiąc, że został uznany za godnego tych cierpień, przez
które naśladował swego Zbawiciela. 

19. Powrót do domu i próba podjęcia dalszej nauki
Po jakimś czasie Opatrzność Boża zmiłowała się nad swym sługą

Łazarzem. Z Sącza do Lwowa przybyli ludzie, aby zakupić solonych
ryb na nadchodzący wielki post, które sprzedaje się tu w wielkiej ilości.
Przez nich ojciec przysłał Stanisławowi trochę pieniędzy. Dzięki temu
i zdrowie [chłopca] nieco się poprawiło, wyszedł z nędzy swej i poczuł
się jak nowo narodzony. Dziękował Bogu za otrzymane dobrodziejstwo,
zastanawiając się często, dlaczego zachował go od tak oczywistego
niebezpieczeństwa śmierci, i [dlatego on, Stanisław] zaczął na nowo
niejako żyć. Gorąco polecał się dobroci Boga i opiece Najświętszej
Maryi Panny.

Kiedy owi ludzie powrócili do Sącza, ojciec jego dowiedział się,
że Stanisław bardzo poważnie i niebezpiecznie choruje we Lwowie
i jest udręczony tą niesamowitą chorobą. Wyprawił zaraz innego po-
słańca, aby go do domu sprowadził. Ten przybył do Lwowa, a Sta-
nisław, choć jeszcze nie w pełni zdrowy, wyruszył z nim w drogę.
W mieście Sędziszów, odległym około 20 mil od ojcowskiego domu,
znowu zapadł na febrę i tu pozostał. Wkrótce przybył inny posłaniec,
który doprowadził go do ojca. Szczęśliwy to był powrót dla sędziwego
już ojca, który płaczącego sam witał ze łzami, jakby na nowo przy-
wróconego do życia. Również najdroższa matka, jakby rodząc go na
nowo, bardzo bolejąca pochyliła się nad cierpiącym synem i przyjęła
go z największą życzliwością.

Pozostał u nich około czterech tygodni i nabrawszy nieco sił jako
nowy żołnierz Chrystusowy, który nie unika niebezpiecznego boju, udał
się na naukę do Podolińca. Poznawał tam podstawy gramatyki i pragnął
uczyć się dalej, ale nadeszła smutna wiadomość o zbliżającej się z Wę-
gier zarazie. Zamknięto szkołę, a uczniowie powrócili do domów. Z te-
go samego powodu i on musiał się udać do domu.
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20. W szkole pokory i milczenia
Zapytasz, czym się zajmował? Odpowiem krótko, bez rozwlekania.

Po doświadczeniach tylu boleści i cierpliwym znoszeniu przeciwności
wstąpił do szkoły upokorzeń i został pastuchem. Ten podoliniecki uczeń
muz powrócił znowu do pasienia owiec, bo ojciec nie dawał pożywienia
za darmo.

Dobry Boże, czego nie dokona cześć i miłość dla rodziców i czego
nie wywoła u dzieci! Posłuchał ojca i przyjął tak niskie zajęcie. Myślę,
że to Pan Bóg dopuścił, aby pasąc bydło, chłopiec unikał próżnowania
i z głęboką pokorą wypełniał ten obowiązek i aby jak kiedyś Wer-
giliusz, od trzody i pól przeszedł do zbrojnych, męskich czynów, albo
raczej w odpowiednim czasie uczył się stopniowo żyć w samotności.

Także Dawid pasł owce swego ojca i wśród tego zajęcia nauczył
się chwalić Boga, mężniał i uchronił się od zbrodni. Ale jednak do-
szedł do niej, kiedy przechadzał się po królewskim pałacu, odziany
w królewską purpurę, i nieostrożnym okiem dostrzegł kąpiącą się [Bet-
szebę]9.

Młody zaś Stanisław chwaląc Boga w takiej szkole najwyższej po-
kory, tak sobie w niej upodobał, że z uniżeniem przyjmując rozpo-
rządzenia Bożej Opatrzności, wielbił Boga słowami, które się zacho-
wały, przez niego własnoręcznie spisanymi: „Składam dzięki Bogu,
że z Jego woli rodzice kazali mi wtedy paść trzodę, ponieważ – mogę
to szczerze powiedzieć – przebywając na polach wśród zwierząt, za-
chowałem czyste i święte sumienie. Błagam Cię, Boże, aby ta sama
Twoja Opatrzność kierowała mną do końca mego życia. Ufam i wierzę
w to, że tak będzie w przyszłości, abyś Ty był uwielbiony we wszys-
tkich moich myślach, słowach i czynach. Amen”.

21. Nauka w kolegium we Lwowie
Tak bardzo upodobał sobie Stanisław wspomniany krzyż lwowski,

że chciał za św. Pawłem być na nim, pragnął obumrzeć samemu sobie,
aby żył w nim Chrystus i to Ukrzyżowany, którego chciał z całego
serca szukać i znaleźć oraz naśladować. Sądził, że bardziej upodobni
się do Chrystusa, jeśli z miłości ku Niemu, naśladując Go, zniesie
wszelkie niemoce i boleści. Upodobał sobie nadto to miasto Lwów,
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gdzie doświadczył przykrości, i tam poszedł na studia, gotów nieść
krzyż, jaki mu Pan przygotuje.

Gdy tam przybył, został z łatwością przyjęty na studia i chwalebnie
je kontynuował. O osiągnięciach w nich świadczą dostatecznie: sub-
telność jego umysłu, zdolności naukowe i rzadki dar wymowy oraz
świadectwa znanych w Polsce humanistycznych kolegiów jezuickich
we Lwowie i Jarosławiu, a retoryki i filozofii w Warszawie i Rawie.
Z Bożą pomocą pisał książki, układał przemówienia, opowieści i sub-
telne wiersze i tak dyskutował, i rozprawiał, że uchodził między uczo-
nymi za człowieka niepospolitego talentu, na co jeszcze bardziej wska-
zywały jego dzieła.

CZĘŚĆ II. W zakonie pijarów

22. Wybór życia zakonnego
Kiedy z pomocą łaski Bożej i ustawiczną opieką Maryi Dziewicy

ukończył już chwalebnie studia i stał się człowiekiem uczonym, wrócił
do rodziców, aby ich pocieszyć, a oni przyjęli go z niewypowiedzianą
radością i szacunkiem. Przez pewien czas u nich zamieszkał. Odmówił
ożenku z panną z bogatego domu, aby nie utracić czystości, tak jak
pilnował się skażenia jakimkolwiek brudem. Był powściągliwy w je-
dzeniu, oddany modlitwie, chętnie usuwał się na miejsca ustronne i tam
z Bożym błogosławieństwem kosztował słodyczy nadprzyrodzonej kon-
templacji, i tak do niej przylgnął, że zapalony ogniem wyższej do-
skonałości, chciał odtąd służyć samemu Bogu i Jego Najświętszej Dzie-
wicy Maryi, i z biegiem czasu coraz więcej o tym mówił.

Odrzuciwszy powaby świata i rozkosze ciała, wstąpił do Zgroma-
dzenia Księży Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Chrześcijań-
skich [pijarzy], którzy wówczas składali śluby proste. Było to 19 li-
stopada 1662 r., we wspomnienie św. Katarzyny, której polecał się
podczas studiów jako szczególnej swej patronce10. Wkrótce, jakby nowo
narodzony, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny przywdział habit i serio przykładał się do większego umartwienia,
ściślejszej obserwancji i ćwiczeń we wzniosłej kontemplacji.
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Od początku nowicjatu takim pałał pragnieniem cnoty, że prześcigał
w domu [zakonnym] starszych powołaniem. Miał zwyczaj podejmować
najniższe posługi, więc czyścił stajnie, korytarze czy inne miejsca, rąbał
drzewo i przynosił je na swych ramionach, usługiwał w kuchni i mył
naczynia, wyciągał i przynosił wodę ze studni w czasie ostrych mro-
zów, rękami obolałymi od mroźnej śnieżycy i pokrytymi grubo lodem.

23. Studia teologiczne i praca duszpasterska oraz wychowawcza
Po rocznym nowicjacie i złożeniu profesji wypełniania ślubów pro-

stych oddał się nauce teologii u franciszkanów reformatów przy kla-
sztorze św. Antoniego w Warszawie. W owym czasie ojcowie pijarzy
nie mieli studiów teologicznych w Warszawie. Dlatego swoich kle-
ryków posyłali do ojców reformatów. Późniejsze prace wykonywane
w Kościele Bożym dostatecznie wykazały, w jakim stopniu Stanisław
zdobył wykształcenie teologiczne.

W ciągu dziesięciolecia był obarczany różnymi obowiązkami
w zgromadzeniu ojców pijarów, takimi jak: nauczyciela scholastyków,
zwyczajnego kaznodziei, ekonoma klasztoru, a wszystko to spełniał
gorliwie dla wspólnego dobra. Jako profesor retoryki uczył alumnów
jak najskuteczniejszego układania mów. W tym celu opracował i wydał
drukiem książkę Prodromus. Ku ogólnemu pożytkowi doczekała się
wielu wydań. Miała takie powodzenie, że poszukiwali jej nie tylko
uczniowie dla układania mów w eleganckim stylu, ale posługiwali się
nią nawet senatorowie i posłowie na sejmiki z różnych województw
i ziem. Zwykle mieli ją pod ręką, aby z niej czerpać wzór mowy
i sposobu wypełniania swych poselskich obowiązków.

24. Pokorny czciciel św. Tomasza z Akwinu
Kilkakrotnie w warszawskim kościele ojców dominikanów pod

wezwaniem św. Jacka chwalebnie publicznie czcił św. Tomasza wspa-
niałą mową pochwalną. Wygłaszał ją tam w uroczystość tego Doktora
Anielskiego, wzbudzając podziw słuchaczy, ku wielkiemu pokrzepieniu
ojców generalnego studium dominikańskiego.

Chociaż posiadł tak wielką wiedzę, wyróżniał się głęboką pokorą.
Podczas kapituł win klękał przed swoimi przełożonymi, milczał i nigdy
się nie usprawiedliwiał. Radością dla niego było zachowywanie usta-
wicznego milczenia. Cierpliwie znosił zarzuty i nagany, przyjmował
je w milczeniu, choć były niesłuszne i nieuzasadnione.
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25. Gotowość męczeństwa za wiarę
Kiedy Szwedzi prowadzili wojnę w Polsce, pewien heretycki żoł-

nierz spotkał Stanisława młodego zakonnika przed kościołem św. Jacka
ojców dominikanów. Stanisław w tym dniu był pokrzepiony Komunią
św. Gdy żołnierz z nienawiści do wiary świętej wydobył miecz, to-
warzysz Stanisława uciekł. On zaś pragnąc męczeństwa, gotów był
przelać krew za wiarę świętą, ukląkł i nastawił kark na uderzenie.
Chociaż otrzymał trzy bardzo mocne uderzenia mieczem, nie zginął,
a nawet cudownie nie został zraniony, a jedynie przez półtorej godziny
odczuwał nieznośny ból. Boża Opatrzność wyznaczyła mu dłuższe mę-
czeństwo oraz powołała do specjalnego dzieła.

26. Mistyczna świątynia Boga
Wzmocniony ustawicznym pokarmem wzniosłej kontemplacji, pisał

różne książki duchowne; niektóre z nich zostały wydane drukiem, inne
znajdują się w archiwum i czekają na publikację, gdy tak Bogu spodoba
się uczynić dla swego sługi.

W Saksonii rozrosła się herezja pietystów, a jej błędy zaczęły się
szerzyć w Polsce. W szczególności największym ich błędem było za-
branianie budowania świątyń Bożych. Twierdzili, że sami są świąty-
nią Bożą i nie potrzebują żadnej innej. Swój błąd podpierali tekstem
św. Pawła Apostoła: „Wy jesteście świątynią Bożą” (1 Kor 3,16 i 2 Kor
6,16).

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi dla od-
parcia tego bardzo złego błędu napisał i wydał drukiem książkę pod
tytułem: Mistyczna Świątynia Boga. Jasno wykazał w niej, jak należy
interpretować zdanie, że chrześcijanin jest świątynią Bożą. Dzięki temu
zamknął drzwi błędom pietystów, żeby się więcej nie rozszerzały i nie
zarażały wierzących w Chrystusa11.

27. Doradca i kierownik duchowy
Posiadał głęboką znajomość Pisma św. i dar rozświetlania najtrud-

niejszych zagadnień teologii świętej. Namacalnym tego dowodem są
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11 Templum Dei Mysticum quod in Homine Christiano demonstravit R. P. Stanislaus
a Jesu Maria Presbyter Polonus, Cracoviae 1675. Celem dzieła o. Stanisława były raczej wska-
zówki do prowadzenia życia chrześcijańskiego. Motyw zwalczania błędu pietystów pochodzi
od o. Wyszyńskiego, który widział w pietyzmie i jansenizmie zagrożenie dla religijności
XVIII w.



rady, które otrzymywało od niego wielu uczonych i znakomitych ludzi.
To właśnie wyjaśnia, że przez długi czas był spowiednikiem nuncjusza
apostolskiego, późniejszego papieża Innocentego XII, oraz wielu bi-
skupów, prałatów, książąt i senatorów i był ojcem duchownym wielu
ważnych osób obojga płci. Król Jan III wybrał go na swego teologa
i w wielu sprawach korzystał z jego rady.

28. Pochwały otrzymane od różnych zakonów
Z pokory [o. Stanisław] nie chciał przyjmować ofiarowanych a na-

leżnych mu honorów, czy to od przełożonego generalnego pijarów,
czy od prowincjała. Pragnął być raczej podwładnym niż przełożonym.
Ochoczo spełniał polecenia przełożonych, z takim posłuszeństwem, jak-
by słuchał samego Boga przez nich przemawiającego.

Wezwany przez swych przełożonych do Rzymu, chętnie wyruszył
w drogę i tam dotarł. Dominikanie i franciszkanie takie oto pochwały
dali pielgrzymowi: „Przewielebny Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi,
kapłan Zgromadzenia Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, w świę-
tym zakonie swej profesji dawał świetlany przykład doskonałości.
W ciągu czterech lat spełniał obowiązki kaznodziei zwyczajnego
w Warszawie i profesora wymowy. W swym życiu był mężem pra-
wdziwie apostolskim”.

Zakon św. Augustyna tak wszystkim go polecał: „Tak wypełniał
w Warszawie obowiązki kaznodziei zwyczajnego i profesora retoryki,
że zasłynął w całej Polsce i chciano z nim być w ustawicznym kon-
takcie”.

Zakon kamedułów wyróżnił go taką pochwałą: „W królewskim
mieście Warszawie zasłynął jako kaznodzieja zwyczajny, a dla scho-
lastyków swego zakonu w Polsce był niewzruszoną kolumną i wy-
jątkową ozdobą jako też uznany profesor wymowy”.

29. Szykany i oszczerstwa we własnym zakonie
Po szczęśliwym powrocie z Rzymu do Polski stał się wiernym

propagatorem i stróżem ewangelicznego ubóstwa. Z powodu doma-
gania się ścisłej karności, doznawał wielkich i częstych przykrości.
Poddawał się im ze spokojem i z ochotą. Modlił się do Boga o prze-
baczenie dla oszczerców i przeciwników, z niezwykłą cierpliwością
i stałością znosił oszczerstwa i zelżywości.
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Z największą gorliwością wypełniał konstytucje błogosławionego
Józefa Kalasantego, swego założyciela i z tego powodu znosił spo-
kojnie i jak najcierpliwiej wiele krzyży, zamieszania i nienawiści, pra-
wie aż do niebezpieczeństwa śmierci.

Miłosierny Bóg widząc jego cierpliwość i trudy podjęte na chwałę
Bożą oraz cześć Jego Najlitościwszej Matki, powoływał go do zało-
żenia, fundamentu pod nowy instytut w Kościele, dla uczczenia i roz-
szerzania Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz dla
okazywania bardzo potrzebnej pomocy zmarłym przebywającym
w czyśćcu. Bóg czynił to przez różne pobudki, natchnienia i obja-
wienia, przez spowiedników i różnych ludzi uczonych. Teologowie jaś-
niejący świętością rozpoznali to jako prawdziwe i nieomylne. 

30. Dyspensa od ślubów i przysięgi wytrwania
Przeto posłuszny i całkowicie poddany głosowi Bożemu, za zgodą

Namiestnika Chrystusowego papieża Klemensa X oraz swego prze-
łożonego generalnego zmienił swoje pierwotne powołanie. W środę
oktawy Niepokalanego Poczęcia NMP, 10 grudnia 1670 r., został zwol-
niony przez o. Michała od Nawiedzenia ze ślubów prostych i przysięgi
wytrwania. W tym samym momencie ofiarował się Bogu i Najświętszej
Bogarodzicy Dziewicy Maryi. Otrzymał na to błogosławieństwo od
wspomnianego ojca w tych słowach: „Niech Pan umocni w tobie to,
czego dokonał”. [Ojciec ten] dostrzegł bowiem stałość w cnotach, wy-
bitną świętość i niezłomną wolę o. Stanisława na założenie takiego
zakonu.

Chociaż [o. Stanisław] zmienił zakon i pierwotne powołanie, nie
zaniechał życzliwości dla niego. Świadczą o tym dobitnie: udzielane
przez niego dla kolegiów w Warszawie, Górze i Łowiczu wsparcie
pieniężne czy ofiarowanie swych książek i pism do ich bibliotek.

CZĘŚĆ III. Założyciel Zakonu Marianów 

31. Myśl założenia zakonu
Kiedy odchodził ze zgromadzenia pijarów, wielu dostojników

kościelnych chciało obdarzyć go różnymi godnościami, beneficjami,
urzędami i prałaturami, jak sufragan krakowski Mikołaj Oborski, bis-
kup krakowski Andrzej Trzebicki, biskup poznański Stefan Wierzbow-
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ski12. Pragnęli mieć w swoich diecezjach męża takiej wiedzy i wybitnej
świętości dla wspomagania i zbudowania kleru oraz wiernych. On zaś
pomny danej Bogu obietnicy i kierując się Jego natchnieniem, heroicz-
nie odrzucił wszystkie zaszczyty i prałatury i postanowił całą uwagę
skupić na założeniu Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny.

32. Pierwsze inicjatywy realizacji nowego zakonu
Trudno uwierzyć, ile z tego powodu zniósł prześladowań, które

całe piekło wznieciło przeciw niemu. Wszystko to przezwyciężył mocą
niezwykłych cudów i objawień Bożych, którymi w owym czasie był
hojnie obsypywany.

Z Bożą pomocą, a także nuncjusza papieskiego, biskupów poznań-
skiego i krakowskiego, szczególnych swoich dobroczyńców, dla ucz-
czenia Niepokalanego Poczęcia NMP przyjął biały habit we wsi Lu-
bocza, przed obrazem Niepokalanie Poczętej Dziewicy Maryi. W nim
wkrótce przedstawił się nuncjuszowi apostolskiemu w Warszawie
i otrzymał od niego błogosławieństwo. Jednak kiedy szedł ulicami mia-
sta, w zmienionym z czarnego na biały habicie, jego przeciwnicy
i prześmiewcy podjudzali zuchwałych chłopców, aby szyderczo wołali
za nim: „Oto łabędź, co dopiero był krukiem”. On zaś mając przed
oczyma i rozważając, jak Chrystus był nakryty białą szatą przed Hero-
dem i wyśmiany, szedł skromnie i cierpliwie, ciesząc się, że dla obrony
czci i szerzenia kultu Niepokalanego Poczęcia NMP został uznany za
godnego doznawać tych zniewag.

33. Początki nowego zakonu w pustelni korabiewskiej
Stanisław, już w białym habicie, udał się na rekolekcje do eremu,

dawniej zwanego korabiewskim, a teraz mariańskim13, gdzie niektórzy
bracia tercjarze św. o. Franciszka żyli w surowej pokucie jako pu-
stelnicy, na serio troszcząc się o swe zbawienie. Przyjęli go serdecznie,

70 Stróż duchowego dziedzictwa marianów

12 Bp Stefan Wierzbowski (1620-87) był od 1663 r. ordynariuszem poznańskim, ale osiadł
w Warszawie i stąd kierował diecezją. Przez ostatnie 9 lat życia przebywał głównie w Nowej
Jerozolimie.

13 Nazwa Puszcza Korabiewska wywodzi się od miejscowości Korabiewice. Rozciągała
się między Mszczonowem, Skierniewicami i Rawą Mazowiecką. Część tej puszczy otrzymał
za zasługi wojenne Stanisław Krajewski i założył tam pustelnię. Stąd również klasztor mariań-
ski, który tam powstał, często jest nazywany eremem  albo pustelnią.



jako przez Boga przysłanego im na ojca i kierownika życia zbawien-
nego. Był tam jakiś czas, a Bóg natchnął ich serca, że poznawszy
zamiar o. Stanisława i intencję założenia w Kościele Bożym Zgro-
madzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, sami skłonili się ku temu
świętemu zamiarowi. Oddali siebie i miejsce na tak święty cel i od
Stanisława przyjęli biały habit. Czcigodny Sługa Boży napisał dla nich
Regułę, Statuty i dekrety i tam założył pierwsze fundamenty swego
zakonu.

34. Pierwsze aprobaty biskupów i króla
[Stanisław Hiacynt Święcicki], biskup spigaceński i oficjał war-

szawski, wizytując parafialne kościoły, przybył również do eremu ma-
riańskiego14. Widząc, jak Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław pro-
wadzi z innymi braćmi przykładne życie, co go bardzo zbudowało,
udzielił im błogosławieństwa i zatwierdził nowy instytut.

Gdy wzrosła liczba braci, biskup poznański Stefan Wierzbowski
zatwierdził Instytut kanonicznie. Król Jan IIII Sobieski hojnie go wy-
posażył i mocą ustaw Królestwa Polskiego przyjął pod swoją i całej
Rzeczypospolitej wieczystą opiekę. 

35. Trudności i zagrożenia
[Stanisław] od samego początku zewsząd doświadczał prześlado-

wań, zarówno od osób świeckich, jak i fałszywych współbraci, którzy
odeszli, porzuciwszy swoje powołanie. W eremie mariańskim pozostał
jedynie z o. Józefem od Wszystkich Świętych.

Sługa Boży zapisał własnoręcznie, że mógłby mieć już około sie-
demdziesięciu fundacji, gdyby całe piekło nie wystąpiło przeciw nie-
mu, posługując się fałszywymi braćmi o pozornym powołaniu, którzy
opuszczając zakon, dawali zgorszenie i swymi namowami pociągali
za sobą innych. Jadowitym językiem szkalując zakon Niepokalanego
Poczęcia NMP, wzniecali przeciwko niemu różnorakie prześladowania.

Kiedy zmarł biskup poznański Stefan Wierzbowski, Czcigodny Słu-
ga Bożego o. Stanisław został przewrotnie oskarżony przed jego na-
stępcą Stanisławem Witwickim, który zamierzał rozwiązać Instytut15.
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14 Bp Stanisław Święcicki od 1663 r. archidiakon i oficjał warszawski, a od 1677 ordy-
nariusz chełmski.

15 Bp Jan Stanisław Witwicki w latach 1687-98 był ordynariuszem poznańskim.



Wówczas o. Stanisław, słaby starzec, ufając Bogu, podjął o użebranym
chlebie pielgrzymkę do Rzymu, dla obrony i potwierdzenia swego Ma-
riańskiego Instytutu. Nie da się opowiedzieć, jakich doznał niewygód,
niebezpieczeństw, chorób, prawie śmierci. Naglony koniecznością, słaby
i chory kontynuował swą podróż. Raz wpadł w grzęzawisko pełne wo-
dy i błota i pogrążając się w nim, omal się nie udusił, a jego brat
socjusz, również słaby, nie mógł mu pomóc. [Ojciec Stanisław] został
cudownie ocalony od utonięcia, bo pojawił się ktoś z zakonu św. Fran-
ciszka i wydobył go z tego mulistego błota. Przypuszczalnie był to
św. Antoni z Lizbony [Padewski].

36. Podróż do Rzymu dla uzyskania aprobaty papieskiej
Przybył do Rzymu w czasie, kiedy Stolica Apostolska nie była

obsadzona po śmierci Najwyższego Pasterza. Nie mógł więc nic osiąg-
nąć w sprawie zatwierdzenia swego Instytutu. Co więcej, oczekując
na wybór nowego papieża, zapadł na ciężką chorobę z powodu nie-
sprzyjającego dlań klimatu oraz licznych trudów przebytej podróży.
Jednak za łaską Bożą i opieką Bożej Rodzicielki Maryi Panny nieco
ozdrowiał. Modląc się przy grobie papieża Innocentego XI16, otrzymał
objawienie, że przyszłym papieżem będzie Innocenty XII, co wkrótce
się stało17.

Bardzo pragnął doczekać zakończenia wyboru papieża, lecz z po-
wodu nawrotów słabości, zagrażających życiu, nie mógł dłużej pozostać
w Rzymie i za radą lekarzy powrócił do Ojczyzny. Otrzymał jedynie
zapewnienie opieki i inkorporacji swego zakonu od kapituły generalnej
zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, która wówczas odbywała się
w Ara Coeli. 

Wracał pod opieką św. Rafała Archanioła, którego obraz wykonany
w Rzymie miał ze sobą. Na cześć tego świętego sporządził w Wie-
czerniku w Nowej Jerozolimie ołtarz i umieścił w nim przyniesiony
przez siebie obraz. Zachęcał osoby duchowne oraz świeckie obojga
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16 Papież Innocenty XI dnia 20 marca 1681 r. wydał breve „Cum sicut accepimus”, w któ-
rym przyznał marianom wiele przywilejów, m.in. odpust zupełny w dniu wstąpienia do Zgro-
madzenia, w godzinie śmierci i w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, oraz odpusty cząstko-
we, np. za udział we Mszy św. i innych nabożeństwach oraz za uczynki miłosierdzia.

17 Papież Innocenty XII (1615-90), Antoni Pignatelli, był w latach 1660-68 nuncjuszem
w Polsce, następnie nuncjuszem w Wiedniu, Sekretarzem Kongregacji dla Biskupów i Zakon-
ników, arcybiskupem Neapolu. Papieżem został wybrany 12 lipca 1691 r.



płci do szczególnego nabożeństwa do św. Rafała, a one doznawały
uzdrowienia z różnych chorób i dolegliwości. 

37. Bardziej życzliwa postawa biskupa
Po powrocie z Rzymu do Ojczyzny Czcigodny Sługa Boży Ojciec

Stanisław od Jezusa Maryi udał się znowu do eremu mariańskiego,
gdzie polecał jak najpobożniej siebie i swój Instytut woli Bożej i opiece
NMP. Wówczas to, oświecony Bożym natchnieniem, napisał i opub-
likował ową książkę Mistyczna Świątynia Boga, zadedykowawszy ją
temu biskupowi, który myślał i sądził nieprzychylnie o jego Instytucie.
Wywarło to taki skutek, że biskup i wielu innych przeciwników zmienili
swe nastawienie i przyznali, że Instytut jest święty i bardzo potrzebny
do szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia oraz do skutecznego niesienia
pomocy duszom18.

Daleko i szeroko rozchodziła się sława świętości Sługi Bożego
i przybywało do niego wielu pobożnych, którzy wstępowali do jego
Instytutu, przyjmowali habit i kierownictwu o. Stanisława powierzali
swe zbawienie. A on był dla nich świetlanym przykładem, odznacza-
jącym się nadzwyczajną pokutą. 

38. Asceza – dzieła miłosierdzia – praktyki pobożne 
Tak wielka była pokora Sługi Bożego, że uważał się jedynie za

grzesznika i nie dbał o szacunek dla siebie. Zachowywał ścisłą wstrze-
mięźliwość i poza okresem dyspensy spożywał jedynie chleb jęczmien-
ny i pił wodę. Był stróżem wszystkich cnót i promieniował ich bla-
skiem.

Poskramiał ciało, przepasując się żelaznymi łańcuszkami, stale nosił
włosiennicę i biczował się trzy razy dziennie. Odpoczywał podczas
krótkiego, kilkugodzinnego snu, leżąc na ziemi i opierając głowę o pie-
niek. Używał koszuli ze zgrzebnego płótna, chodził w habicie z taniego
materiału, ale zawsze w czystym i białym.

Przez cały wielki post używał tylko chleba i piwa, od wyskokowych
napojów stronił jak od zarzewia grzechu19. Swoim zabraniał wódki
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18 Przed podróżą do Rzymu o. Stanisław wydał rozważania pasyjne „Christus Patiens”,
Varsavaie 1690. Książkę tę zadedykował bp. Witwickiemu.

19 W średniowieczu produkcją piwa zainteresowali się mnisi. Ich podstawowym napojem
było piwo o niewielkiej (2-3%) zawartości alkoholu. Do swej ubogiej, szczególnie w okresach
postu, diety potrzebowali pełnego witamin i składników mineralnych napoju. Przepisy dotyczą-



(gorzałki). Gorzałka bowiem jest rodzajem napoju, który szybko upija,
jest przyczyną wielu chorób i różnych nieszczęść, a niekiedy nawet
śmierci.

39. Działalność apostolska
[Ojciec Stanisław] był mężem prawdziwie apostolskim. Odwiedzał

pieszo parafialne kościoły, aby głosić słowo Boże i spowiadać wiernych
słabo znających naukę chrześcijańską. Prostaczków, zwłaszcza ubogich
i bojaźliwych, pouczał w sposób niezwykle przystępny i ujmujący.
Swoim naśladowcom polecił zawsze wypełniać tę posługę miłości we
własnych kościołach i na misjach.

Przeszło trzydzieści lat w taki apostolski sposób zabiegał o zba-
wienie dusz w diecezjach krakowskiej, poznańskiej i chełmskiej. Taki
apostolat głoszenia słowa Bożego prowadził też w Lewiczynie, Nowej
Jerozolimie, Warszawie i w całym Księstwie Mazowieckim, i tam
miano go za ojca duchownego.

Przez biskupa poznańskiego był delegowany na komisarza całego
Archidiakonatu Warszawskiego, rozciągającego się na 50 mil, do prze-
prowadzenia wizytacji. Ile korzyści przyniósł duszom dzięki misjom,
podejmowanym pracom, trudom, ile zażegnał wszelkich nienawiści,
to tylko samemu Bogu jest wiadome. W tym małym dziełku nie jest
możliwe podanie dłuższej historii. 

40. Świadek miłosierdzia chrześcijańskiego
Pałał taką życzliwością do ubogich Jezusa Chrystusa i tak poruszała

go ich niedola, że według możliwości na wszelki sposób starał się
im pomóc. Dlatego często odwiedzał przytułki, nędzarzom udzielał jał-
mużny i wspierał w tym, co konieczne, nigdy nie odsyłał ubogiego
bez wsparcia, troszczył się o sieroty i sierocińce.

Wspomagał ubogie dziewczęta, aby mogły wstąpić do klasztoru.
Zatroszczył się o wybudowanie klasztoru dla zakonnic w Nowej Je-
rozolimie, zachęciwszy do fundacji pewną szlachetną i bogatą wdowę.
W tejże Nowej Jerozolimie wybudował szpital dla ubogich starców.
Tam też w wystarczającej ilości dostarczał drewna do konwentu Braci
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ce postu nie obejmowały piwa, więc mogło ono być spożywane przez cały rok. W niektórych
klasztorach zakonnikom przysługiwało nawet 5 l tego napoju dziennie.



Mniejszych Obserwantów, do gotowania, a w porze zimowej również
do ogrzewania. Przez wielu był nazywany ojcem ubogich. Dając jał-
mużnę, zwykle mówił: „Daję to na procent mojemu Bogu”. I często
bywał z Bożej dobroci obdarzany wielką jałmużną.

41. Kult Opatrzności Bożej
Rozpoczął budowę klasztoru Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jero-

zolimie, z pełnym zaufaniem do Opatrzności Bożej, którą przekazał
mu w testamencie biskup poznański Stefan Wierzbowski. Kiedy ostatni
raz odwiedzał swego dobroczyńcę i fundatora, prosił go o błogosła-
wieństwo. Mówił: „Ojcze święty, co Wasza Dostojność pozostawia
nam w testamencie?” „Opatrzność Bożą” – odpowiedział biskup. [Oj-
ciec Stanisław] rozradował się na te słowa, jakby z przekazanego skar-
bu. Wielbił Boga i codziennie ku czci Opatrzności Bożej zaczął od-
mawiać trzy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Swoim współbraciom
nakazał, aby po odmówieniu oficjum za zmarłych praktykowano zawsze
dwa razy na dzień to nabożeństwo do Opatrzności Bożej. Rzeczywiście
doświadczenie pokazało, że chociaż ten konwent miał małe uposażenie,
to jednak wystarczało, a nawet było więcej niż u innych mających
większe przewidziane dochody.

Z tej przyczyny przy Wieczerniku Pańskim powstało duże Bractwo
Opatrzności Bożej, zatwierdzone przez Świętą Stolicę Apostolską i ob-
darzone przywilejami. Zapisywało się do niego wielu zwykłych ludzi
i osób znakomitych obojga płci. Cztery razy w roku świętowali z wiel-
kim zapałem i okazałością uroczystość Opatrzności Bożej.

42. Kult Najświętszego Sakramentu
[Ojciec Papczyński] z uczuciem gorącego nabożeństwa odnosił się

do Najświętszego Sakramentu. Pouczał swych współbraci, aby utrzy-
mywali przy nim nigdy niegasnące światło i wczesnym rankiem z naj-
większą czcią wspólnie jak najwyraźniej odmawiali hymn „Przed tak
wielkim Sakramentem”. Chciał, aby ilekroć trwa wystawienie tego Naj-
świętszego Sakramentu, dwóch zakonników w komżach trwało na klę-
czkach w głębokiej adoracji. Zarządził, aby bardzo uroczyście czczono
święto Bożego Ciała. Ilekroć lektor w czasie czytania przy stole wy-
powie słowa o Najświętszym Sakramencie, ma wyjść na środek re-
fektarza, uklęknąć, pocałować ziemię i powiedzieć z najwyższa po-
bożnością: „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”.
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Wszyscy mają odpowiedzieć „Amen”, nawet trzykrotnie, gdy będzie
taka wzmianka. Takie rozporządzenie o stałej praktyce zawarł [o. Sta-
nisław] w swoich Konstytucjach.

Dla uszanowania tego Sakramentu stanowczo zabraniał rozmawiać
w kościele, nawet z obcymi. Z największą pobożnością codziennie od-
prawiał Mszę św. również wtedy, kiedy bywał doprowadzany do ołtarza
chory i słaby, o lasce. Pewnego dnia podczas sprawowania Eucharystii,
po otrzymaniu nadprzyrodzonego oświecenia, podzielił Hostię św. nad
kielichem na trzy części, wyrażając w ten sposób najwyższą tajemnicę
Trójcy Świętej w jedności Trzech Osób. 

43. Czciciel Męki Pańskiej
Zawsze pamiętał o Męce Pańskiej, nigdy nie opuszczał rozmyślania

o niej i zapalał serca innych ludzi do współczucia Ukrzyżowanemu
Chrystusowi, nie tylko głoszonym słowem, lecz także czynem: ułożył
i wydał drukiem książkę Kazania wielkopostne o cierpiącym Chry-
stusie, aby rozbudzać żywą pamięć o Męce Pańskiej.

Wiele pomagał, asystował i doradzał biskupowi poznańskiemu,
w którego diecezji było też królewskie miasto Warszawa, do ufun-
dowania i wzniesienia Nowej Jerozolimy koło Warszawy, dla odtwo-
rzenia miejsc Ziemi Świętej i tajemnicy Męki Pańskiej. Stąd układ
miejsc i odległości tak były rozplanowane jak w samej Jerozolimie,
gdzie cierpiał Chrystus.

44. Opis Nowej Jerozolimy
Pobożny Czytelniku, dla twej pociechy postanowiłem opisać krótko

to wyjątkowe dzieło. Nie często słyszy się o początkach tej pobożnie
obmyślanej i wzniesionej fundacji.

Żył pewien biskup poznański i warszawski, Stefan Wierzbowski,
którego spowiednikiem i doradcą teologicznym był Czcigodny Sługa
Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, a obaj jeszcze za życia uważani
byli za świętych. Biskup płonął gorliwością rozpamiętywania Męki
Pańskiej i miejsc świętych, w których Chrystus cierpiał. Pragnął nie
tylko myśleć o nich, ale mieć je przed oczyma, także aby swym owiecz-
kom i wszystkim mieszkańcom Polski ułatwić ich przeżywanie.

Po naradzie z Czcigodnym Ojcem Stanisławem, znalazłszy odpo-
wiednie i wygodne miejsce, bo położone siedem mil od Warszawy,
postanowił zbudować Nową Jerozolimę. Miał wprawdzie mało pie-
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niędzy, ale ufając Opatrzności Bożej, rozpoczął to dzieło w taki oto
sposób. 

Postarał się nabyć opis oraz mapy Ziemi Świętej z rozmieszczeniem
miejsc świętych. Mając to wszystko przed sobą, rozpoczął od pierwszej
tajemnicy. Ufundował kościół Wieczerzy Pańskiej, o takich rozmiarach
jak w Ziemi Świętej. Na środku kościoła stoi duży stół marmurowy,
przedstawiający stół Wieczerzy Pańskiej. Cały kościół [jest] ozdobiony
wielkimi obrazami, przedstawiającymi historię tajemnic, które dokonały
się w Wieczerniku, wraz z naczyniami do oczyszczenia i innymi sprzę-
tami, jak przystoi Domowi Pańskiemu takiej świętości.

Przy Wieczerniku [biskup] umieścił zakonnice św. Dominika, które
teraz są przeniesione na górę Syjon. Ten zaś Wieczernik został przez
biskupa przekazany naszym zakonnikom Niepokalanego Poczęcia,
o czym dalej będzie mowa.

Następnie w odległości proporcjonalnej od Wieczernika [biskup]
utworzył ogród Getsemani, dla żywego unaocznienia modlącego się
Pana i innych tajemnic, które tam wydarzyły się z naszym Panem.
W osobnych kapliczkach wyrażono: zaśnięcie apostołów i ich uciecz-
kę, pocałunek Judasza i pojmanie Pana.

Dalej wzniósł wspaniałą bramę jerozolimską, przez którą prowa-
dzono pojmanego Pana do Annasza i Kajfasza. Oba te wydarzenia
mają dość piękne kaplice wraz z przedstawioną całą historią tego, co
tam przeżył Chrystus Pan: zaparcie się Piotra, uderzenie Chrystusa
w policzek przez Malchusa i inne. Jest wreszcie kaplica, gdzie Chrystus
Pan był przetrzymywany owej nocy, z odpowiednimi historiami. Tam
można otrzymać odpust za zmarłych.

Gdy brakowało pieniędzy na dokończenie tak wspaniałego dzieła,
ów święty biskup wkładał szatę żebraczą i jako nierozpoznany zwykł
siadać przy drodze w pobliżu tej bramy jerozolimskiej, wzniesionej
przez siebie, i prosił o jałmużnę przechodzących tą drogą. Była to
droga publiczna i szeroka w kierunku Warszawy, i ciągle przejeżdżali
nią królowie, senatorowie Królestwa i magnaci.

Z początku śmieszyło takie postępowanie biskupa. Później czas po-
kazał, że było ono święte i wszyscy, poruszeni taką jego gorliwością
i czcią Męki Pańskiej, dawali wielkie jałmużny. Wielokrotnie on sam
jako żebrak nierozpoznany, na pytanie magnatów: „Czy biskup jest
w swym domu?”, odpowiadał: „Będzie”. Zrozumiawszy, że udają się
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do niego, powracał przez ukrytą furtkę, wchodził do pałacu, zmieniał
odzienie i witał gości.

Wszyscy jakiejkolwiek godności obojga płci i sam król Jan III
Sobieski, zapaleni bardziej jego pobożnością i prostotą, udzielali mu
hojniejszej jałmużny na dokończenie tego świętego dzieła. Na jego
ręce wkładali wiele jałmużny, jakby do skarbca niebieskiego, tak że
zbudował nie tylko Jerozolimę z wszelkimi tajemnicami Męki Pańskiej,
lecz również dość obszerne miasto.

Na wschodnim placu tego miasta zbudował kościół, mający wy-
obrażać Świątynię Salomona, z tajemnicami Chrystusa Pana i Jego
Najwybrańszej Matki Dziewicy Maryi. W kościele tym znajduje się
ciało św. Waleriana, męczennika i męża św. Cecylii, dziewicy i mę-
czennicy, przyniesione z Rzymu i uroczyście w tym grobowcu czczo-
ne. Przy tym kościele [bp Wierzbowski] ufundował wielki klasztor
Braci Mniejszych Obserwantów. 

Natomiast w środku miasta zbudował wspaniały kościół, wyobra-
żający Trybunał Poncjusza Piłata i wszystkie tajemnice, które [Chry-
stus] wycierpiał u Piłata, jak lekceważenie w scenie wybrania Bara-
basza, wrzaski Żydów „Ukrzyżuj, ukrzyżuj”, wyrok Piłata i umycie
rąk, biczowanie, cierniem ukoronowanie. Na portyku świątyni Piłat
wskazuje na Chrystusa słowami: „Oto Człowiek”. Te wszystkie tajem-
nice tak żywo zostały przedstawione, że tylko kamienne serca nie wzru-
szyłyby się i nie zalałyby obfitymi łzami.

W odpowiedniej odległości i wymiarach ufundował dość okazałą
kaplicę przedstawiającą pałac Heroda, z jedynym obrazem wyśmianie
Chrystusa Pana odzianego w białą szatę.

Przechodząc wreszcie z Trybunału Poncjusza Piłata na górę Kal-
warię, idzie się szeroką drogą, przyozdobioną czterema rzędami pięk-
nych drzew. Wzdłuż drogi wzniesiono kaplice z dźwigającym krzyż
i upadającym pod nim Chrystusem Panem. W połowie drogi został
zbudowany kościół Serca Najboleśniejszej Maryi Dziewicy, z natu-
ralnym przedstawieniem spotkania z Najświętszym Synem dźwigają-
cym krzyż.

Dalej znajdują się inne kaplice: dźwigania krzyża, płaczących nie-
wiast, kaplica Weroniki, Szymona Cyrenejczyka pomagającego Chry-
stusowi w dźwiganiu krzyża. 
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W części zachodniej jest wspaniałe wzniesienie góry Kalwarii, a na
nim zbudowana wielka bazylika, oznaczająca miejsce ukrzyżowania
naszego Pana, z wszystkimi żywo oddanymi tajemnicami, które tam
Chrystus wycierpiał. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Chrystusa
wiszącego na krzyżu i Longina otwierającego włócznią Jego bok. Nikt
nie może bez boleści serca i wylewania łez patrzeć na tę straszliwą
tajemnicę. Przed tym ołtarzem wisi wyjątkowej wspaniałości lampa,
dzieło najdoskonalszego kunsztu, ale nie wiadomo, z jakiego jest ma-
teriału ani przez kogo wykonana. Mówi się jednak, że to król Jan III
Sobieski własnymi rękami królewskimi ją wykonał, z wielkiej miłości
ku temu świętemu miejscu.

W środku kościoła znajduje się ołtarz, a na nim cudowna statua
Najboleśniejszej Maryi Dziewicy, trzymającej Chrystusa Pana zdjętego
z krzyża i składającej najczulszy pocałunek na obliczu swego mar-
twego Syna. Nikt nie ma pewności, z jakiego materiału została wy-
konana ta statua. Myślę, że zrobiono ją z białego wosku, a została
niegdyś sprowadzona z Italii do Polski przez królową Bonę.

Święty biskup fundator, obok tej bazyliki, wraz z rezydencją bi-
skupią zbudował wielkie kolegium i umieścił w nim Ojców Orato-
rianów św. Filipa Nereusza. Nie wiem, dlaczego jest tam teraz miesz-
kanie i seminarium świeckich kapłanów życia wspólnego, instytutu za-
łożonego przez niejakiego kanonika Bartłomieja [Holzhausera]; stąd
nazywają się bartoszkami. Mają oni zwierzchnictwo nad całym miastem
i kierują parafią.

U podnóża Kalwarii znajduje się piękny ogród, w którym [biskup]
zbudował kościół z chwalebnym grobem naszego Pana pośrodku.
W pewnej odległości na południe od Kalwarii została wzniesiona ka-
plica dla upamiętnienia miejscowości Marii Magdaleny i Marty, z hi-
storią wskrzeszenia Łazarza. Dalej jest kaplica wyrażająca miasteczko
Emaus z jego historią. Jeszcze dalej na południe, na wyższej górze,
znajduje się kaplica dla upamiętnienia Przemienienia naszego Pana na
górze Tabor. Na wschód usytuowany jest kościół wniebowzięcia NMP,
przy którym [biskup] ufundował wielki klasztor Ojców Kaznodziejów
obserwantów św. Dominika. W ich pięknym i rozległym ogrodzie znaj-
duje się wspaniała kaplica, a w niej grób Najświętszej Dziewicy.

Jeszcze bardziej na wschód za ogrodem jest Góra Oliwna, na której
wzniesiono kaplicę Wniebowstąpienia naszego Pana. W północnej stro-
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nie miasta [biskup] ufundował wielki kościół przedstawiający Betlejem
z jego historiami: narodzenie Pana naszego, epifania, hołd Trzech Mę-
drców i pasterzy. Obok tego kościoła ufundował wielkie kolegium Oj-
ców Szkół Pobożnych (pijarów), którzy tam przekazują uczniom wszel-
ką wiedzę.

I tak święty mąż, pokładając nadzieję jedynie w Opatrzności Bożej,
dokonał wspaniałego dzieła i tyle konwentów ufundował dla wzmo-
żenia większej chwały Bożej i dla pożytku wierzących w Chrystusa,
którzy zewsząd przybywają, odwiedzają te święte miejsca, aby bardziej
przeżywać mękę Chrystusową. Płaczą niemal krwawymi łzami, a od-
chodząc biją się w piersi za swoje grzechy. Wielu nie chce odchodzić
z tego miejsca, lecz pragnie tam zamieszkać, jedni na jakiś czas, inni
aż do śmierci. Nawiedzając święte miejsca, rozważając mękę Pańską,
żyją jakby u bram nieba i oczekują na urzeczywistnienie swego zba-
wienia.

Trzeba jeszcze dodać, co jest godne zastanowienia, że ów święty
biskup dokonał nie tylko tego wspaniałego dzieła, lecz nadto tak po-
mnożył dochody swoim następcom w biskupstwie, jak nikt inny przed
nim i po nim takiego majątku nie zostawił.

Zmarł pełen dni i zasług w opinii świętości i został pochowany
w Nowej Jerozolimie jak Czcigodny Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi,
jego teolog i pomocnik w tym świętym dziele: biskup – na górze Kal-
warii, a Czcigodny o. Stanisław – w Wieczerniku. Jeden przez swych
synów zakonnych czuwa nad rozpoczętym dziełem, drugi spoczywa
błogo po dokonaniu swego dzieła. Jeden towarzyszy Panu przy wie-
czerzy, drugi umierającemu na krzyżu.

45. Kult Niepokalanego Poczęcia NMP
Po przedstawieniu tej historii wracamy do opowiadania o życiu

Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi. Pamiętał
on o Najświętszej Matce Maryi Niepokalanie Poczętej. Zobowiązywał
siebie i swych braci do Jej uczczenia przez codzienne odmawianie
oficjum o Niepokalanym Poczęciu. Oficjum to ułożył według popra-
wionej wersji rzymskiej, którą zatwierdził Najwyższy Pasterz Inno-
centy XII. Nakazał swym braciom odmawiać je codziennie wspólnie
i prywatnie, a co więcej, chciał, aby było ono śpiewane z ludem w dni
świąteczne w kościołach mariańskich. 
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W Konstytucjach swych polecił również, aby we wszystkich ko-
ściołach czy kaplicach jego zakonu zakładano bractwa Niepokalanego
Poczęcia NMP. Jeszcze za swego życia, na podstawie upoważnienia
papieskiego, założył niektóre i zobowiązał je do niesienia pomocy cier-
piącym w czyśćcu. Dla jak najliczniejszego wybawienia dusz, polecił
usilnie starać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na ołtarze uprzy-
wilejowane.

Rozmowę z ludźmi zawsze kończył odmawianiem krótkiej koronki
o Niepokalanym Poczęciu. Z całym zaufaniem w opiekę Niepokalanie
Poczętej NMP odmawiał często to niezwykle skuteczne wezwanie:
„Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie ocaleniem
i obroną”. Nakazał je odmawiać na zakończenie modlitwy różańcowej,
dziękczynienia po posiłku w refektarzu czy w innych miejscach. 

46. Cześć św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów
Za głównego patrona i obrońcę swego mariańskiego zgromadzenia

wybrał św. Michała Archanioła. Chciał, aby czczono go, włączając
w inne wspomnienia brewiarzowe, w święta niższej rangi.

Ilekroć przechodził przez wioski i miasta, odmawiał dziewięć
„Zdrowaś Maryjo” na cześć świętych Aniołów Stróżów ludzi tam miesz-
kających.

47. Kult świętych
Codziennie wspominał w modlitwach św. Józefa, pierwszego i naj-

szczególniejszego czciciela NMP i naśladowcę Jej nieskalanego dzie-
wictwa. Zobowiązał swych współbraci, aby codziennie po oficjum Nie-
pokalanego Poczęcia dodawano wspomnienie św. Józefa.

Miał również wielkie nabożeństwo do świętych Piotra i Pawła,
św. Stanisława biskupa i męczennika, św. Stanisława Kostki i wielu
innych świętych. Sławił ich pobożnie wspaniałymi wierszami i hym-
nami układanymi na ich cześć. Chciał, aby w ich uroczystości, w ko-
ściołach Zgromadzenia, a także w parafialnych wzbogacać takie na-
bożeństwa śpiewem i naukami podczas misji. 

48. Doświadczenie w sanktuarium w Studziannie
Gdy zachorował poważnie, kazał się zawieść do cudownego obrazu

NMP w kościele ojców oratorianów św. Filipa Nereusza w Studzian-
nie. Obraz ten, słynący cudami na całą Polskę, został tak wykonany,
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że Najświętsze Dziecię Jezus znajduje się w środku przy stole, po
Jego prawej stronie siedzi Boża Rodzicielka Dziewica, a po lewej
św. Józef Żywiciel Boga wstaje od stołu i podaje małemu Jezusowi
napój, a na stole naczynia z potrawami i owocami przeznaczonymi
do spożywania przez całą Najświętszą Rodzinę. Obraz, który ma około
dziewięć łokci wysokości i siedem szerokości, pojawił się cudownie
w studni z wodą dla mieszkańców. Widzieli oni niegasnące światło
w tej studni. Po wylaniu z niej wody obraz został wydobyty, i na-
tychmiast zaczął jaśnieć cudami. Dotychczas dzieją się wielkie i nie-
słychane cuda. Wielu otrzymuje tam liczne dary niby okruszyny ze
stołu swoich panów i pije z nieprzebranego źródła łask duchowych.
Nazwa Studzianna pochodzi od studni20.

Do tego właśnie obrazu „przybiegł” Sługa Boży Ojciec Stanisław
w swej chorobie, jak jeleń do źródła wód. Odbył spowiedź przed Czci-
godnym Ojcem Ligęzą, przełożonym domu [nawzajem darzyli się wiel-
ką przyjaźnią]. Zaledwie odprawił Mszę św. przed tym obrazem, po-
wrócił do celi użyczonej mu przez ojców. Pozbawiony zupełnie sił
i zmysłów i jakby umarły, został porwany do czyśćca. Tam dostrze-
gając nieznośne kary przebywających w czyśćcu, odczuł wstawien-
nictwo NMP i wszystkich zmarłych do wszechmogącego Boga, aby
wrócił do życia dla tak koniecznego wspierania cierpiących w czyśćcu.

Kiedy przebywał w czyśćcu, ojcowie tego domu przyszli po obie-
dzie odwiedzić go w celi, uprzejmie użyczonej mu w ich kolegium.
Zasmucili się bardzo myśląc, że umarł, i powiadomili swego przeło-
żonego Ligęzę, radząc się w sprawie pogrzebu, gdzie i jak pochować
o. Stanisława. Przełożony nie był zaniepokojony tą smutną wiadomością
i odpowiedział im, aby nie byli przygnębieni tym zdarzeniem i nie
martwili o pogrzeb. Powiedział: „Ojciec Stanisław nie umarł” i wyznał,
że wie, gdzie on jest. Kiedy zdziwieni odchodzili, o. Stanisław wstał
cudownie, przywołany ze śmierci do życia. Otrzymał zaraz pozwolenie
i błogosławieństwo od wspomnianego przełożonego i choć osłabiony
gorączką, podobny do trupa, wszedł na ambonę tamtejszego kościoła,
napełnionego ludźmi, i wygłosił dość długie kazanie o tak potrzebnym
wspomaganiu zmarłych. Poruszył wszystkich, żywo i dostępnie przed-
stawiając nieznośne kary czyśćcowe.
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Potem powrócił do swego konwentu eremu mariańskiego, odległego
dziesięć czy więcej mil, wydał zarządzenie, aby bracia jego zakonu
codziennie odmawiali za zmarłych oficjum i różaniec oraz ofiarowywali
o ich uwolnienie od nieznośnych cierpień wszystkie zasługi, prace,
posty, umartwienia i inne pobożne ćwiczenia duchowe.

49. Pomoc cierpiącym w czyśćcu
Ponownie to potwierdził w Nowej Jerozolimie, wezwany z eremu

mariańskiego przez biskupa poznańskiego dla rozbudzenia pobożności
ludzi w jej świętych miejscach wzniesionych dla upamiętnienia męki
Pańskiej.

Tu w swym konwencie Wieczerzy Pańskiej poważnie chorując,
odczuwał fizycznie męki czyśćcowe. Znosił je, pełen pobożnego współ-
czucia dla cierpiących nieznośne męki i głośno wołał: „Najlitościwszy
Boże, powiększ moje cierpienie, a im zmniejsz karę!”. Przypomniawszy
sobie, że klasztor ma jedną złotą monetę węgierską, kazał o. Józefowi
od Wszystkich Świętych dać ją natychmiast na odprawienie Mszy świę-
tych za zmarłych odbywających karę w czyśćcu.

Podczas choroby odwiedził go biskup poznański, Stefan Wierz-
bowski, mąż wybitnej świętości, szczodrobliwy fundator klasztoru Wie-
czerzy Pańskiej i całej Nowej Jerozolimy. Widząc ciężko chorego swe-
go spowiednika i teologa, modlił się nad nim bardzo pobożnie. Prosił
o Boże zmiłowanie, aby tak bardzo potrzebny mąż apostolski, sze-
rzyciel kultu Niepokalanego Poczęcia NMP i szczególny orędownik
zmarłych, pozostał jeszcze przy życiu. Zakończywszy modlitwę, dotknął
jego ramienia i powiedział: „Ojcze Stanisławie, nie umrzesz, ale bę-
dziesz żył”. [Ojciec Stanisław] natychmiast wstał z łóżka i zupełnie
zdrowy odprowadził biskupa z Wieczernika.

Zdarzyło się przedziwnie, że kiedy modlił się w chórze, jego ciało
unosiło się, a on pochłonięty kontemplacją Boga, widział jakiegoś
zmarłego sądzonego surowo przed trybunałem Chrystusa. Przerwał mil-
czenie i bardzo wzruszony, i zalany łzami, zwrócił się do braci ze
słowami: „Módlmy się wspólnie za zmarłego, który w tej chwili jest
sądzony”. Chociaż nie wymienił jego imienia, przypuszczano jednak,
że chodziło o króla Jana III. W tym czasie król ten umarł w War-
szawie. Poddany surowemu sądowi, zapewne ukazał się swemu uko-
chanemu teologowi, aby polecić się jego modlitwom, a także jego
współbraci tego mariańskiego zakonu, który [król] wspierał.
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50. Modlitwa za poległych na wojnie i zmarłych podczas epidemii
Król Jan III wyruszył przeciwko Turkom napadającym na Polskę,

a po ich odparciu wojsko polskie rozłożyło się obozem na Ukrainie.
Tam na opustoszałych z obawy przed Turkami i Tatarami ziemiach
znajduje się wiele mogił żołnierzy niegdyś walczących z Turkami.
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński
znajdował się wówczas z królem w obozie. Miał zwyczaj wychodzić
z obozu do mogił i kurhanów z wielką liczbą poległych żołnierzy,
i modlić się za nich żarliwie.

Pewnego dnia ukazało mu się pośród tych grobów wielu zmarłych,
którzy serdecznie i z jękiem błagali go, żeby nigdy nie przestawał
udzielać im takiej pomocy. Chociaż walczyli z niewiernymi za wiarę,
prawo i króla, jednak ze słusznego wyroku Bożego ponoszą w czyśćcu
nieznośne kary, aby do ostatka spłacić dług.

Kiedy więc powrócił do swych braci, zobowiązał ich, aby pośród
innych zmarłych mieli szczególnie na uwadze żołnierzy i zmarłych
z zarazy.

51. Doświadczenie czyśćca w Luboczy
Po zakończeniu w kościele parafialnym w Luboczy rocznicowego

nabożeństwa za rodziców hrabiego Karskiego wielu prałatów, kapłanów
i różnych zakonników zostało zaproszonych na przyjęcie w Luboczy.
Zasiadł za stołem także Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od
Jezusa Maryi. Zanim zaczął jeść, wpadł w zachwyt, lecz nikt nie miał
śmiałości mu przeszkadzać, wszyscy bowiem uważali go za świętego.
On zaś, kiedy doszedł do siebie, wstał od stołu i nie pożegnawszy
się z nikim, opuścił dwór, wsiadł na wóz i pospiesznie udał się do
swego konwentu w eremie mariańskim, odległym stamtąd o siedem
mil. Braciom, zadziwionym tak szybkim jego powrotem, powiedział
głosem zbolałym i wzruszonym: „Błagam was, bracia, módlcie się za
zmarłych, bo nieznośne męki cierpią”. Sam zamknął się w celi na
3 dni, aby przebłagać zagniewaną sprawiedliwość Bożą.

Natomiast wszyscy uczestnicy przyjęcia w Luboczy nie tyle uczto-
wali, co wyrażali zdziwienie z powodu tego, co się wydarzyło: gdzie
[o. Stanisław] znajdował się podczas ekstazy, dlaczego bez pożegnania
tak szybko pospieszył do konwentu.

A pan hrabia, chcąc zaspokoić swą ciekawość, po jakimś czasie
listownie zaprosił o. Stanisława do siebie, jako że był jego wielbicielem
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i dobroczyńcą. Po jego przybyciu, usilnie prosił go o wyjaśnienie, co
mu się wtedy stało i jakie otrzymał objawienie. Ulegając natarczywym
prośbom, [o. Stanisław] zobowiązał hrabiego pod przysięgą, aby nikomu
nie rozpowiadał i wyznał: „Byłem wówczas porwany do czyśćca i wi-
działem nieznośne męki niezliczonych zmarłych. Poruszony bardzo
współczuciem, odchodząc, nie widziałem nikogo przy mnie ani stołu
przede mną, stąd nikogo nie żegnałem. Udałem się pospiesznie do
braci, wzywając ich do okazywania pomocy [zmarłym]. Sam natomiast,
na ile mi moja ułomność pozwalała, modliłem się, w miarę możliwości
czyniłem uczynki miłosierdzia, aby umniejszyć ich cierpienia. Proszę
też wszystkich, aby nie zaniedbali nieść im tej pomocy i współczucia”.

52. Modlitwa i pokuta za zmarłych
Wśród braci i obcych panowała powszechna opinia o nim, że ile-

kroć doznawał ekstazy, tyle razy był porwany do czyśćca. On sam
często braciom w przemówieniach, a ludowi w kazaniach zwykł ze
łzami polecać zmarłych. Twierdził, że większa jest liczba tam, w czyść-
cu, zmarłych znoszących straszliwe męki, aniżeli liczba wszystkich
ludzi żyjących na tym świecie. Wszyscy rozumieli, że zostało mu to
objawione. Ci zmarli będą tam dotąd przebywać i cierpieć, aż do ostat-
niego grosza21 wypłacą się Bożej sprawiedliwości. 

Wszystkie swoje bóle, cierpienia, trudy, prześladowania, których
doznawał, posty, umartwienia i inne pobożne czyny ofiarował prze-
bywającym w czyśćcu. Swoich braci zobowiązał, aby usiłowali zawsze
im świadczyć podobne dzieła miłosierdzia.

Twierdził, że jego zakon, pod tytułem Niepokalanego Poczęcia
NMP, Najczulszej Matki i Najłaskawszej opiekunki dusz czyśćcowych,
został w tych ostatnich czasach wzbudzony w Kościele Bożym przez
Boga w celu wspomagania ich na wszelki sposób. W napisanym włas-
noręcznie testamencie tak to podkreślił: „Wszystkim natomiast, którzy
będą otaczać opieką to małe Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia,
wzbudzone przez Boga dla wspomagania zmarłych, przyrzekam pod-
wójną nagrodę z rąk Boga”. 

Zakon Marianów jest wprost ściśle zobowiązany do podjęcia tak
niezbędnego dzieła dla zmarłych. W Konstytucjach przez siebie uło-
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żonych [o. Papczyński] włączył wskazania, aby bracia tej wspólnoty
zakonnej w swoich kazaniach, homiliach i misjach zachęcali wszys-
tkich wierzących w Chrystusa do okazywania zmarłym tego dzieła mi-
łosierdzia, obiecując wiernym odpuszczenie udzielone przez samego
Chrystusa Pana, który mówił: „Błogosławieni miłosierni, bo i oni mi-
łosierdzia dostąpią”. Rzeczywiście, czy może być okazywane większe
dzieło miłosierdzia nad wspomaganie zmarłych, którzy tak bardzo cier-
pią. Nie da się nigdy tego opowiedzieć i zrozumieć, że gdy zostanie
znieważona niepojęta godność i dobroć Boga, to jest wręcz konieczne,
aby niepojętą karą i pokutą były wynagrodzone. Tak można wnio-
skować o pokucie w świetle tego, co krótko powiem.

53. Msza św. zaraz po śmierci zakonnika
Był pewien zakonnik dobry i prowadzący świątobliwe życie, który

zachorował i był już w agonii, bliski śmierci, ale jeszcze świadomy.
W spowiedzi wyznał przełożonemu swoje grzechy i otrzymał rozgrze-
szenie. Z dojmującego bólu i zbliżającej się śmierci nie miał już czasu
na zadośćuczynienie. Przełożony za pokutę odesłał go do czyśćca do
momentu, dopóki nie zostanie odprawiona za niego Msza św. Kiedy
[zakonnik] tylko umarł, przełożony od razu udał się do ołtarza i ofia-
rował Mszę św. za zmarłego. Zaledwie zakończył i odmówił słowa
Ewangelii: „A słowo Ciałem się stało”, przy rogu ołtarza ukazał się
zmarły brat i żałosnym głosem zawołał: „Co za okropna pokuta!”.
Tak bardzo dokuczliwe były dla niego męczarnie przez czas odpra-
wiania Mszy św. Może unikniesz piekła, ale żyjąc tak, jak żyjesz,
czego się spodziewasz dla siebie, gdy będziesz w czyśćcu, jeśli nie
cierpień katuszy przez jeden, dziesięć, sto tysiąc albo i więcej lat aż
do sądu Bożego?

Przeto gdy z Czcigodnym Sługą Bożym Ojcem Stanisławem od
Jezusa Maryi jesteśmy w czyśćcu, trzeba abyśmy już powrócili do
opowiadania o jego dalszym życiu. 

54. Modlitwy o pomyślność dla króla
Wszyscy, którzy zwykli uciekać się do jego zawsze skutecznych

modlitw, ze względu na jego zasługi nazywali go jeszcze za życia
świętym. Jego modlitwom ufał bardzo również król Jan IIII Sobieski,
który ciągle wiele wojen prowadził z Turkami. Pewnego razu, kiedy
Turcy w wielkiej liczbie i z impetem wkroczyli do Polski, grożąc osta-
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teczną zagładą chrześcijaństwa, król z wojskiem wyruszając przeciw
nim, polecał się bardzo wraz z wojskiem modlitwom o. Stanisława.
Wsparty nimi pod znakiem Niepokalanego Poczęcia NMP, odniósł wiel-
kie zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Niezliczoną ich liczbę
zmiótł tak, że całe Imperium Tureckie drżało na dźwięk imienia Jana
III Sobieskiego i zmuszone było zawrzeć pod przysięgą wieczysty po-
kój z Polską.

Król powrócił szczęśliwie po odniesieniu zwycięstwa, a przez
wdzięczność dla Niepokalanego Poczęcia NMP wsparł wielkimi przy-
wilejami i fundacją zakon Czcigodnego o. Stanisława. Szczodrobliwie
obdarzył klasztor eremu mariańskiego, gdzie były pierwsze fundamenty
tego zakonu i dał w wieczyste posiadanie bardzo żyzne ziemie z la-
sami, łąkami, polem i rzeką przez środek płynącą. Na wyrażenie ta-
jemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP i dwunastu Jej przywilejów,
wskazanych przez dwanaście gwiazd na Jej głowie, geometra wymierzył
dwanaście staj ziemi z czterech stron klasztoru – od wschodu, południa,
zachodu, północy. 

55. Wizja w Chojnacie o losie bitwy pod Chocimiem
W dniu zwycięstwa nad Turkami Czcigodny Sługa Boży Ojciec

Stanisław od Jezusa Maryi w czasie modlitwy popadł w zachwyt
i otrzymał objawienie o tym wszystkim, co się działo w odległości
około 150 mil, oraz nakaz, aby jak najszybciej oznajmić o tym ludowi.
Posłuszny głosowi Bożemu, wykonał to uroczyście. Oznajmił [o zwy-
cięstwie] wielkiej rzeszy ludzkiej, zgromadzonej w kościele w Choj-
nacie przy cudownym wizerunku NMP. Tam prowadził misje, aby po-
budzić do modlitw o zwycięstwo, a w dniu, w którym się rzeczywiście
dokonało i zostało mu objawione przez Boga, wezwał [wiernych] do
dziękczynienia Bogu za wspaniałe zwycięstwo nad wrogiem świętej
wiary. 

56. Organizowanie modlitw o zwycięstwo pod Wiedniem
Kiedy Wiedeń w Austrii, w którym cesarz Leopold imperator

rzymski rezydował, został oblężony przez wrogich Turków w wielkiej
liczbie, całe chrześcijaństwo i sam Rzym ogarnęła trwoga. Król Jan III
Sobieski prędko wyruszył na pomoc z polskim wojskiem. Aby zwy-
ciężyć tak potężnego wroga, gorąco polecił tę ryzykowną wyprawę
modlitwom i wstawiennictwu Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stani-
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sława od Jezusa Maryi. On zaś dla wsparcia króla wyruszającego z kró-
lestwa na wroga, zaraz rozpoczął misje przez swych zakonników w róż-
nych stronach, aby wzywać chrześcijan do modłów i pokuty dla uzy-
skania zwycięstwa nad Turkami. Pokładając nadzieje w jego modlit-
wach i w błaganiach ludu, król Jan III śmiało natarł na tak potężnego
wroga i walcząc mężnie, pokonał olbrzymią liczbę Turków, uwolnił
Wiedeń. Całemu chrześcijańskiemu światu, drżącemu przed tak po-
tężnym tyranem, przyniósł wielką radość, a Kościołowi świętemu po-
ciechę. Gdy król odniósł zwycięstwo i powrócił do Polski, postanowił
bardziej wesprzeć fundacjami Instytut Mariański Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Jednak najpierw wybudował z wielką
królewską hojnością w Warszawie kaplicę Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Następnie Czcigodny Sługa Boży Ojciec
Stanisław od Jezusa Maryi otrzymał od króla wiele łask i przywilejów
dla swego Instytutu. 

57. Doradca ważnych osobistości
Do [Stanisława] jako do doradcy i niejako wyroczni udawali się

ludzie różnego stanu, pochodzenia i płci, a odchodzili zadowoleni i po-
cieszeni. Szukali jego rad: król Jan III Sobieski; nuncjusz papieski,
Antoni Pignatelli, który później został wybrany papieżem jako Inno-
centy XII; biskup krakowski – Trzebicki; biskup płocki – Gembicki22;
biskup poznański i warszawski – Wierzbowski, a także wielu prałatów
oraz ludzi ze stanu senatorskiego obojga płci. Korzystali z dawanych
przez niego informacji, nawet w sprawach trudnych i szczególnie za-
wiłych. To, co doradzał, bardzo chętnie stosowali, słuchając niejako
Boga przez niego przemawiającego, i zawsze osiągali oczekiwany sku-
tek. 

58. Dar proroctwa
Przeniknięty duchem proroczym, przepowiedział wiele przyszłych

spraw i przewidywał to, co nieobecne. Dwóm prałatom przepowiedział
biskupstwo, nieposłusznemu i upartemu bratu nieszczęśliwą śmierć, co
sprawdziło się po 30 latach od przepowiedni. Ten bowiem brat prze-
pływając przez Wisłę, utonął w niej. Wielu innym osobom przepo-
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wiedziane przez o. Stanisława zamiary i skutki sprawdziły się. O nie-
których z nich opowiem. 

Pewnego razu [o. Papczyński] szedł ze swego klasztoru korabiew-
skiego do Jeruzala, aby tam wygłosić słowo Boże w jakąś uroczys-
tość. Przechodził przez wieś Staropole, która należała do hrabiego
Trzcińskiego. Córka hrabiego zachorowała i była już w agonii. Słudzy
oznajmili swemu panu, że Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław
od Jezusa Maryi szedł do Jeruzala. Gdy [hrabia] to usłyszał, natychmiast
posłał sługi swoje za nim, aby powiedzieli, że córka umiera, i poprosili,
aby nie mijał ich w takim strapieniu, lecz zechciał ich pocieszyć swoją
obecnością. Gdy słudzy spotkali o. Stanisława i prosili, aby zawrócił,
odpowiedział, że teraz nie może tego zrobić, gdyż spieszy z Mszą św.
i słowem Bożym. „Zapewnijcie w moim imieniu państwa – mówił
– że ta córka, która jest obecnie umierająca, nie umrze, ale będzie
żyła. Po dojściu do odpowiednich lat, zostanie służebnicą Bożą w za-
konie. Ta druga, młodsza, która jest zdrowa, wkrótce zachoruje i umrze
w niewinności swojej i będzie królować z Panem Jezusem”.

Wszystko to się spełniło, tak jak hrabiowie, ich bracia, opowiadali
za swego życia wielu ludziom, a również i mnie. Sługę Bożego bardzo
poważali, jak zresztą cała prześwietna ich rodzina. Opowiadali, że ich
druga siostra, wówczas zdrowa, wkrótce zachorowała i umarła. Ta zaś,
która miała umrzeć, wyzdrowiała i dożyła odpowiednich lat. Została
zakonnicą w klasztorze św. Ojca Dominika w Piotrkowie. Prowadziła
tam święte życie, że nawet kilka razy była obierana przeoryszą. Spełniło
się więc u nich wszystko, co Czcigodny Sługa Boży przepowiedział
o ich życiu obecnym i późniejszym oraz o śmierci. 

59. Sprawa powołania Otolii Cetlerówny
Wbrew ludzkiej opinii [o. Stanisław] przepowiedział Czcigodnej

Matce Otolii Cetlerównie, zakonnicy św. o. Dominika z konwentu góry
Syjon w Nowej Jerozolimie, mocne i trwałe wytrwanie w powołaniu.
A było to tak. 

Kiedy była jeszcze młodą panienką świecką, usilnie prosiła, aby
zakonnice tego konwentu świętego przyjęły ją do swojego zakonu.
One zaś biorąc pod uwagę okoliczność, że panienka była przez boga-
tych rodziców wychowywana w rozkoszach i wygodach, miały duże
wątpliwości w jej wytrwanie w ich surowym zakonie i odmówiły jej
przyjęcia. Również rodzicom wydawało się, że nie wytrzyma karności
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zakonnej. A ona ciągle prosiła o pozwolenie i ponawianymi nalega-
niami wymogła na wszystkich sprzeciwiających się, aby uczynili tak,
jak postanowi i zadecyduje Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław
od Jezusa Maryi. Przedstawili mu dziewczynę i rodzice oraz zakonnice
pytali, co sądzi o jej wytrwaniu. On odpowiedział i przepowiedział,
że wytrwa i że nie tylko będzie dobrą zakonnicą, ale też matką prze-
łożoną wielu zakonnic. Przyszłość przedziwnie to potwierdziła. Wiele
współnowicjuszek Otolii, silniejszych od niej i bardziej, jak się wy-
dawało, nadających się do zakonu, porzuciło swe powołanie. Były zgor-
szeniem nawet dla Otolii, bo namawiały ją do odejścia, a ona wytrwała.
Tak dobre było jej postępowanie, że chyba ze sześć razy wybierano
ją na przełożoną, i święcie rządziła tym konwentem. Mając osiem-
dziesiąte lata życia, sama wobec wszystkich, a również mnie, dawała
świadectwo wielkiego szacunku dla Czcigodnego Sługi Ojca Stanisława
od Jezusa Maryi, swego proroka. Wiele mówiła o jego świętości i cno-
tach, mocno podkreślając, że jest świętym. 

60. Przepowiednia klerykowi Jakubowi Wolskiemu jego przyszłej
funkcji prowincjała

Przewielebnemu Ojcu Jakubowi Wolskiemu z Zakonu Braci Mniej-
szych św. o. Franciszka [o. Papczyński] przepowiedział, że po 21 latach
będzie wybrany prowincjałem w taki sposób, jak on własnoręcznie
autentycznie zaświadczył: „Ja Brat Jakub Wolski, były prowincjał Za-
konu Braci Mniejszych Reformatów, a teraz Komisarz i Wizytator Ge-
neralny tej Świętej Mariańskiej Kongregacji, zaświadczam przed Bo-
giem z ręką na sercu, że w tym, co napiszę o śp. Wielce Czcigodnym
Ojcu Stanisławie od Jezusa Maryi, nie kłamię. Mianowicie, gdy w mło-
dości odbywałem studia teologiczne, zostałem posłany przez przeło-
żonego do miasteczka Kołbiel na pogrzeb szlachetnego i dostojnego
pana Karczewskiego, ojca prześwietnego pana Antoniego Karczewskie-
go, notariusza Ziemi Czerskiej, dotąd mieszkającego tam, gdzie był
Czcigodny Starzec i umiłowany w Panu jego Ojciec.

[Ojciec Stanisław] ujrzawszy mnie pierwszy raz w domu parafial-
nym – bo nie widziałem go nigdy przedtem ani on mnie – ujął w swoje
czcigodne ręce moją głowę i szepnął mi do ucha: „A ty, kochany
młodzianie, będziesz w swoim czasie prowincjałem w swojej prowin-
cji”. To samo powiedział o mnie do moich towarzyszów, ojców razem
uczących się i wysłanych również na ten pogrzeb.
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Z tego powodu moi współtowarzysze często kpili ze mnie, nazy-
wając mnie ironicznie prowincjałem. Te prorocze słowa z woli Bożej
urzeczywistniły się i sprawdziły dopiero po 21 latach.

Spisałem to na znak należnej wdzięczności wobec Wielce Czci-
godnego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, który już żyje wśród świę-
tych w niebie, jak pobożnie się wierzy. Proszę go pokornie, aby wsta-
wiał się w niebie za mną, wielkim grzesznikiem.

Roku tysiąc siedemset dwudziestego piątego dnia czwartego lipca,
w czasie wizytacji kanonicznej”23.

61. Przepowiednia o długości panowania Augusta II
[Ojciec Papczyński] przepowiedział królowi polskiemu Augusto-

wi II w następujący sposób, ile będzie żył i rządził królestwem.
Kiedy król po swojej koronacji podążał z Krakowa do Warszawy

przez Nową Jerozolimę, w niej trochę się zatrzymał z pobożności i dla
odpoczynku w drodze. Wśród innych zakonników oddających hołd kró-
lowi był również Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa
Maryi. Dopuszczony do ucałowania ręki królewskiej, pozdrowił go
uprzejmą mową, po czym będąc w wielkiej sali pałacu z senatorami
i świtą królewską, usłyszał, jak rozmawiali ze sobą, że krótko będą
cieszyć się pokojem, „bo ten król – mówili – długo nie pożyje, jest
otyły i delikatny”. Kiedy to samo powtórzyli Czcigodnemu Ojcu Sta-
nisławowi od Jezusa Maryi, odpowiedział im tak: „Wszyscy mylicie
się, dostojni i szanowni panowie, ten nasz Pan Król będzie żył długo”.
I otworzywszy rękę, do której król przed chwilą sam włożył jałmużnę,
policzył trzydzieści pięć złotych monet i powiedział: „Ile jest tu monet,
tyle lat będzie żył król i szczęśliwie będzie nami rządził”. Tak istotnie
się stało, chociaż król znajdował się w wielu niebezpieczeństwach,
prawie pozbawiono go królestwa, prowadził początkowo wojny, lecz
zawsze zwyciężał, a później w wielkim pokoju rządził królestwem i do-
szedł aż do kresu przewidzianego przez Czcigodnego Sługę Bożego.
Żyłby dłużej, gdyby nie niebezpieczne ugryzienie w nogę przez
niedźwiedzia w czasie polowania; długo chorował i nie mógł zagoić
rany. Przygotowany pobożnie, umarł, i tak spełniło się dokładnie pro-
roctwo Sługi Bożego Czcigodnego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi.
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Wiele innych rzeczy dużo wcześniej przewidział i przepowiedział, ale
nie są spisane w tym małym dziełku.

62. Wzór życia oddanego Bogu i ludziom
Zadziwiające było [u o. Stanisława] niskie mniemanie o sobie. Je-

szcze za życia był uważany przez wszystkich za świętego, a on sam
nazywał się grzesznikiem, a słysząc, że oszczercy mówią o nim źle,
bardzo się z tego cieszył.

W swej starości, jakby jeszcze początkujący, dawał innym przykład
pokory, podejmował niskie prace – rąbał drewno do kuchni i je przy-
nosił, palił w piecach, kopał kanały i stawy przy Wieczerniku dla wy-
gody konwentu w Nowej Jerozolimie. Chciał w tym naśladować Bożą
Rodzicielkę Maryję, która spełniała nie tylko duchowe, ale i fizyczne
prace.

Był wytrwały w pracy duchowej: uczestniczył w modlitwach brewia-
rzowych w kościele, pisał książki duchowe, wykładał naukę chrześci-
jańską prostemu ludowi, głosił słowo Boże i wyjaśniał je w kazaniach.
Często z ludem nawiedzał miejsca święte Męki Pańskiej w Nowej Je-
rozolimie w procesjach z kazaniami, hymnami, śpiewami i rozmyśla-
niem. Odwiedzał chorych, asystował przy umierających, doprowadzał
grzeszników do pokuty i odmiany życia, nieustannie spowiadał.

Był wytrwały również w pracach fizycznych, kiedy nawiedzał cho-
rych w szpitalach oraz ubogich i zaradzał ich potrzebom. Polecał moż-
nym niedolę ubogich i sierot, własnym przykładem gorliwie naprawiał
leniwych. Jak św. Paweł pragnął być wszystkim dla wszystkich, aby
wszystkich pozyskać dla Chrystusa.

63. Cierpliwość w znoszeniu cudzych wad
Miał serdeczne współczucie dla ludzkiej słabości innych, ale z przy-

krością znosił, a nawet nie chciał słuchać obmówców i oszczerców
cudzej sławy. Przeszkadzał im, ingerując w ich mowę. Często powtarzał
za św. Filipem Nereuszem: „O najsłodszy Jezu, zwiąż mi ręce, abym
nie zranił Cię dzisiaj, jak to zrobili Żydzi. Zawiąż moje usta, abym
nie wymówił jakiegoś bluźnierstwa przeciw Tobie w obecności osz-
czerców”.

64. Modlitwa za prześladowców
Na krzywdy przeciwników i prześladowców odpowiadał słowami

św. Jadwigi Królowej Polski: „Niech ci Bóg przebaczy”. Od prostych
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mieszkańców Nowej Jerozolimy wycierpiał wiele prześladowań, krzywd,
słów oszczerczych, obraźliwych i lekceważącego wygwizdywania. Na-
wet gdy ich obdarowywał i na miarę swych możliwości spełniał dobro
wśród nich, stawali się jeszcze gorsi i chcieli go wygnać. On zaś chlubił
się bardzo z tego, że stał się podobniejszy do Chrystusa Pana. Doznawał
tyle cierpień od ludzi przewrotnych w Nowej Jerozolimie, którzy chcieli
zburzyć drogę Pańską wskazywaną przez niego wszystkim w słowie
Bożym i własnym przykładem, a którą Chrystus Pan zechciał wycier-
pieć od Żydów w Jerozolimie. Według świadectwa św. Pawła: „Wszy-
scy, którzy pragną żyć w Chrystusie Jezusie, będą cierpieć prześla-
dowania” (2 Tm 3,12). Takich prześladowań nie mógł uniknąć i od
nich uciec żaden ze świętych. Zawsze na tym świecie sprawiedliwi
będą uciskani przez niesprawiedliwych, którzy są podburzani przez
szatanów. Tak na początku świata Kain wystąpił przeciwko sprawied-
liwemu Ablowi, a kiedy świat pogrążył się w głębokim milczeniu,
diabeł podburzył Żydów przeciw Chrystusowi Panu i przeciwko wszy-
stkim, którzy należą do Niego, i będzie tak czynił aż do końca świata.

65. Upominanie bliźnich
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi wiedział,

że Bóg zatraci wszystkich, którzy mówią kłamstwo (zob. Ps 5,7). Kiedy
więc spotykał podobnych kłamców, miał zwyczaj mówić: „Każdy po-
winien stać przy Bogu i prawdzie”. W ten sposób naprawiał wielu,
bo po jego napomnieniu wielu umiłowawszy prawdę, unikało i brzy-
dziło się kłamstwem.

66. Wartość posłuszeństwa
Mówił i potwierdził cudem, że nieposłuszeństwo, nawet w dobrej

sprawie, jest niegodziwe i karygodne. Upominał brata, kiedy dowiedział
się od niego, że [ten] wysłany do miasta w sprawie klasztoru Wieczerzy
Pańskiej, nie wracał, ale zatrzymał się, aby prosić o jałmużnę znacznych
gości przejeżdżających przez miasto do Warszawy, choć nie miał na
to pozwolenia. Sługa Boży otrzymane przez niego pieniądze, zebrane
z takiej jałmużny, wrzucił do sadzawki w pobliżu konwentu. I oto
stało się coś niesłychanego, że woda w sadzawce gwałtownie zawrzała,
jakby rozpalona dużym ogniem w głębi, dając potwierdzenie nauki
[o. Stanisława] przeciw nieposłusznym.
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67. Troska o kościoły i o kult Boży
[Ojciec Papczyński] troszczył się o czystość kościoła i ołtarzy, za-

równo w swoich świątyniach, jak i parafialnym podczas wizytacji zle-
conych mu przez biskupa; odnawiał je czy nawet budował na nowo.
Był inicjatorem parafialnego kościoła w Jasieńcu. Z zebranych przez
niego od dobrodziejów pieniędzy położono fundamenty. Później sku-
tecznie nakłaniał do szczodrobliwości parafian i kolatorów, aby do-
kończyć to pobożne dzieło.

68. Przywracanie zdrowia chorym
Miał dar uzdrawiania z różnych chorób, słabości, gorączki, bólów

głowy. Posługiwał się jedynie następującą modlitwą wraz z krzyżem
czynionym wielkim palcem na czole, ustach i piersi chorego: „Krzyż
† i Imię Pana mojego Jezusa Chrystusa † niech będzie zbawieniem
duszy i ciała † twego. Amen”. Następnie błogosławiąc napój dla cho-
rego, używał tych słów: „Bóg Ojciec życie † Bóg Syn lekarstwo †
Bóg Duch Święty uzdrowienie † to jest najwyższa i nierozdzielna Trój-
ca, Ojciec † i Syn †, i Duch Święty †, Amen”.

69. Szczególne dowody Bożej mocy
Jest pewna choroba zwana „kołtunem”, która objawia się u ludzi

tym, że mają włosy na głowie tak skręcone, iż w żaden sposób nie
można ich rozczesać. Obcięcie ich powoduje różne i nieznośne boleści
w całym ciele i kościach. Gdy natomiast nie są obcinane, tak pokrywają
całą głowę chorego, jakby korą włosianą, i oszpecają człowieka. Na
tę chorobę zapadali różni ludzie, zwłaszcza w Polsce, na Rusi i Litwie.
Dlatego chorzy różnych stanów i płci zwracali się do Czcigodnego
Sługi Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, a on własną świętą ręką te
kołtuny obcinał, a oni odchodzili uzdrowieni.

W Wieczerniku Pańskim w Nowej Jerozolimie niekiedy uwalniał
opętanych przez szatana. W eremie mariańskim, w uroczystości swego
patrona św. Stanisława, biskupa i męczennika, wyprosił mowę dla czło-
wieka niemego, odmawiając z ludem litanię do Najświętszej Maryi
Panny. Swoimi modlitwami przywrócił do życia i zdrowia syna pana
hrabiego Karskiego, który był ciężko chory i już umierał. 

70. Piesek pani hrabiny
Pani hrabina Karska miała małego psa, którego bardzo lubiła. Nie-

jednokrotnie napominał ją Sługa Boży Stanisław od Jezusa Maryi, kiedy
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była w stanie odmiennym, aby zaprzestała nosić tego psa. Ona nie
chciała przyjąć dobrej rady i posłuchać, uważając, że jest to niepo-
trzebny skrupuł. Wówczas Sługa Boży przemówił do psa – rozkazał
mu natychmiast zejść z rąk swej pani. Pies, posłuszny Słudze Bożemu,
zeskoczył na ziemię, wyrwawszy się z rąk swej pani, ku zdziwieniu
wszystkich obecnych. Jeszcze większe było zdziwienie, kiedy Sługa
Boży pokropieniem wodą święconą natychmiast go uśmiercił.

Słyszałem o tym od wielu w jej domu, a i sama pani hrabina,
która żyje jeszcze, mając blisko sto lat, opowiadała mi tę historię
o swym psie. Pozostała wielką czcicielką Czcigodnego Sługi Bożego
Ojca Stanisława od Jezusa Maryi. Pokazywała mi też koronkę, którą
on nosił za życia jako bardzo cenną relikwię „św. Stanisława, waszego
założyciela”, tak o nim mówiła. Wyznała, że tą koronką Sługi Bożego
przytrafiło się jej uzdrowić wielu chorych, a także siebie samą z róż-
nych boleści. Kiedy zaś była napomniana przez niego z powodu owego
psa, którego uśmiercił, i bojąc się sama, że nie posłuchała tak święte-
go męża, prosiła go, aby nie spotkało ją nic złego za to nieposłu-
szeństwo.

Co na to powiedzą nosicielki ukochanych swoich piesków?
W swych rękach częściej trzymają psa niż różaniec czy koronkę, po-
bożną książkę lub jakiś święty obraz.

71. Pies myśliwski hrabiego
Syn pana hrabiego Karskiego bez pozwolenia rodziców wymknął

się na polowanie z psami i z kilkoma służącymi swego ojca. Krążąc
po lasach i polach, zgubił najlepszego i najcenniejszego psa myśliw-
skiego swojego ojca, którego on bardzo lubił.

Gdy więc wrócił z polowania, a psa nie było, wzbudził taką nie-
nawiść ojca ku sobie, że ten nie chciał ani widzieć, ani rozmawiać
z synem. Z tej przyczyny pani matka i cały dwór bardzo się smucili.

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, bardzo
oddany temu domowi i rodzinie jako swoim dobroczyńcom, wyczuł
to duchem proroczym. Od razu wsiadł na wóz i pospiesznie udał się
do tak zasmuconych, w odległości około siedmiu mil. Naprzeciw niemu
wyszedł przygnębiony syn ze swego pokoju, w którym chronił się uni-
kając gniewu ojca. Opowiedział całą sprawę o swoim nieszczęściu zgu-
bienia psa i nienawiści ojca. Usilnie błagał [o. Stanisława], aby [ten]
pojednał go z bardzo na niego zagniewanym ojcem. Czcigodny Sługa
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Boży bardzo chętnie obiecał to uczynić, bo w tym właśnie celu przybył,
aby ich pojednać i w smutku pocieszyć. 

Kiedy potem pan hrabia jak najserdeczniej przyjął go w swym
dworze, oskarżał swego syna o zgubienie tak dobrego psa. Czcigodny
Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi nakłaniał [hrabiego],
aby darował synowi jego winy, ale nie mógł go do tego skłonić. Prosił
więc Boga o pomoc w tej trudności i zamieszaniu. I oto, kiedy roz-
mawiali ze sobą, zagubiony pies znalazł się u nóg swego pana. Wy-
glądało na to, że już nie żył i był zakopany, bo na skórze miał wiele
piachu, co wskazywało, że za przyczyną Sługi Bożego ożył i został
przywrócony panu. 

Gdy to usłyszał syn, przybiegł ze łzami radości, i ojciec pojednał
się z nim ku wielkiej uciesze całego dworu i przywróceniu spokoju
w całej rodzinie.

Ten cud [został] przypisany Słudze Bożemu, jak o tym mówił mi
żyjący dotąd pan, który psa ojcowskiego zgubił. Jest on [obecny hrabia]
wielkim czcicielem Czcigodnego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi jako
swego Protektora. Również cała jego prześwietna rodzina jest bardzo
przekonana o świętości Sługi Bożego. 

W tym to domu uśmiercił niepotrzebnego psa pani Hrabiny i przy-
wrócił do życia bardziej pożytecznego. Bóg przez te dwa cuda zechciał
pokazać, że jeżeli psy są ludziom potrzebne, to trzeba je hodować
na dworze, a nie w sercu. Jeżeli zaś zajmują serce, które powinno
być mieszkaniem samego Boga, należy je oddalić. Trzeba zawsze trzy-
mać psy na dworze, a nie w mistycznej świątyni Bożej, którą jest
chrześcijanin.

Pewien eremita oceniał krytycznie wyniesienie św. Grzegorza Wiel-
kiego do godności papieskiej i sądził, że on [eremita] dojdzie w pu-
stelni do większej doskonałości aniżeli Grzegorz w pałacach. Bóg ob-
jawił mu przez anioła, że Grzegorz jako papież, którego cały Kościół
Boży potrzebuje, zamieszkując w papieskich pałacach i wykonując to,
co jest związane z rządami papieskimi, osiągnie daleko większą do-
skonałość niż on w swej pustelni. Bo on tu zadowolony jedynie ze
swej jamy, poszcząc, czyniąc surowe pokuty, śpiąc na gołej ziemi,
posiadając jednego kota, bardziej będzie go miłował, aniżeli Grzegorz
wszystkie swe honory i pałace, honory i dochody, należne słusznie
papieżom.
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72. Rozpędzenie chmury deszczowej podczas kazania
W Nowej Jerozolimie, co roku w święto Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny, zwykło się urządzać uroczystą i okazałą procesję,
podczas której przenoszono obraz czy figurę Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny do Jej grobu, a stamtąd inną figurę Wniebowziętej Naj-
świętszej Dziewicy do kościoła Ojców św. Dominika. W czasie tego
rodzaju procesji Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa
Maryi miał bardzo piękne kazanie do wielkiego tłumu zgromadzonego
na zewnątrz. W czasie kazania zaczął przeszkadzać ulewny deszcz
z nieba, i lud nim zagrożony, zaczął się rozchodzić, a Sługa Boży
nie mogąc przeszkodzić ucieczce, uczynił znak Krzyża świętego w kie-
runku ciemnych chmur. Ukazał się na nich krzyż i rozpędził je w cztery
strony świata; ku zdumieniu słuchaczy niebo się wypogodziło. On zaś
[o. Stanisław] dokończył kazanie z wielkim pożytkiem dla ludzi – wielu
grzeszników nawróciło się, gdyż nigdy czegoś podobnego nie widzieli.

73. Łaska rozeznawania duchów i leczenia dzieci
Za pomocą otrzymanej szczególnej łaski Bożej – daru rozeznawania

duchów – zdziałał wiele innych znaków. Swymi zbawiennymi radami
i naukami przywracał spokój duszom skrupulatnym. Wielu ludziom
pomógł rozwikłać wątpliwości, co dawało im pociechę i wprawiało
w podziw. Ukrywał moc swej świętości, posługując się świętym wy-
biegiem przy uzdrowieniu dzieci. Matki przynosiły do niego swe chore
dzieci i prosiły, aby uzdrowił je przez włożenie rąk. On zwykle brał
dzieci z rąk matek, wnosił je do kościoła i modlił się za nie do Boga.
Zaledwie wyzdrowiały, oddawał je matkom, mówiąc: „Zabierz swoje
dziecko, bo jak było zdrowe, tak jest zdrowe. A wy tylko zmyślacie
choroby, aby mnie i zakonnikom przeszkadzać”. Zakazywał matkom
mówić, że dzieci były poważnie chore. 

74. Matka Boża Częstochowska
Miał zwyczaj częstego nawiedzania cudownego obrazu Najświętszej

Maryi Panny na Jasnej Górze, słynącego niezwykłymi cudami. Sam
będąc jeszcze świeckim, otrzymał uwolnienie od zarazy i choroby po
złożeniu ślubu pielgrzymki na to miejsce. 

Ten święty obraz został namalowany przez św. Łukasza na tym
samym stole, na którym Chrystus Pan, Jego Najświętsza Matka i św. Jó-
zef zwykle jadali w świętym domu loretańskim. Kiedy dom ten znaj-
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dował się jeszcze w Palestynie, św. Piotr Apostoł poświęcił go na
kościół. Święty Łukasz zaś, przyjąwszy stół Najświętszej Rodziny, na-
malował obraz Najświętszej Maryi Panny trzymającej Najświętsze Dzie-
cię Jezus. Natomiast Saraceni spustoszyli Palestynę i znieważywszy
Święty Dom, w którym Słowo stało się Ciałem, zabrali ze sobą ten
święty obraz. Kiedy władca Turków dowiedział się, że obraz został
namalowany na stole Najświętszej Rodziny, kazał go umieścić w swoim
skarbcu. Tam wiele lat był [obraz] przechowywany, aż legat chrze-
ścijańskiego imperatora rzymskiego, posłany do Konstantynopola do
władcy tureckiego, po chwalebnym wypełnieniu swego zadania otrzy-
mał obietnicę władcy tureckiego, że ten podaruje mu to, co mu się
spodoba z jego skarbca. Legat odwiedzając skarbiec, zobaczył obraz
i dowiedział się od Turków, jaki to obraz. Powiedział władcy, że żad-
nego innego podarunku nie chce oprócz tego obrazu. Chociaż począt-
kowo imperator odmawiał, jednak dotrzymał obiecanego słowa i po-
darował legatowi obraz.

Kiedy do Austrii przez Polskę [obraz] był przeprowadzany i dotarł
do Jasnej Góry w Polsce, konie w żaden sposób nie mogły ruszyć
wozem z tego miejsca, na którym znajdował się obraz. Tak ludziom,
jak i koniom usiłującym pociągnąć wóz, opierał się, jakby był z ka-
mieni. Takim cudem wzruszony legat musiał cudowny obraz dać temu
miejscu. Od razu [obraz] zasłynął tam wielkimi i niesłychanymi cu-
dami, i dotąd słynie. Zewsząd ludzie pielgrzymują do niego, jak do
Morza Łask, nie tylko z Polski i Litwy, ale nawet z Niemiec, Austrii,
Węgier, Czech, Śląska, Italii i z innych bardzo odległych regionów.

Nie tylko chrześcijanie przybywają, ale także niewierzący i here-
tycy, którzy się nawracają, obdarzeni cudami, niezliczonymi łaskami
i opieką Najświętszej Maryi Panny.

Ten obraz jest powierzony opiece i straży św. o. Pawła pierwszego
pustelnika. Jest tam wielka i piękna bazylika z klasztorem tak ogrom-
nym, że wygląda jak miasto. Znajdują się w nim różne pomieszczenia
gościnne, pałace na przyjmowanie gości różnego stanu, gdyby nawet
król lub cesarz przybył, miałby wygodną rezydencję.

Całe sanktuarium jest niezwykłe mocno obwarowane murami,
nie do pokonania w zawieruchach wojennych, umocnione zewsząd.
Uzbrojeni żołnierze, gwardia czuwa za murami dzień i noc. Nad całą
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strażą jest wybierany na komendanta jeden zakonnik z tych ojców,
wyćwiczony we wszystkich sztukach wojennych. Chodzi o obronę tak
wielkiego skarbu, tego cudownego obrazu, który wielokrotnie usiło-
wali porwać Turcy i heretycy. Oblegali z wielką potęgą, zawsze jed-
nak pokonani, ustępowali zawstydzeni. Może nie tyle zwyciężeni siłą,
a raczej cudownie wypędzeni; ukazywała się im nad murami Maryja
Dziewica. Tam wśród innych przekazanych wotów znajdziesz korony,
świeczniki i inne niezwykłe kosztowne wota z całego chrześcijaństwa,
przysłane od monarchów, królów, imperatorów i papieży, jako dowód
wdzięczności za otrzymane dobrodziejstwa od Maryi Dziewicy. 

Nie tylko sam ten obraz słynie niezwykłymi cudami. Wiele innych
obrazów skopiowanych i dotkniętych do niego, jaśnie cudami w licz-
nych miejscach Polski, Węgier i Niemiec. Chcę opowiedzieć o jednym
tylko wielkim cudzie, abyś, pobożny czytelniku, mógł pojąć moc tego
obrazu i został skłoniony do jego uczczenia.

75. Legenda o wskrzeszeniu rodziny przed obrazem w Częstochowie
W pewnej miejscowości, blisko Jasnej Góry, gospodarz mający

swój dom, zarżnął nożem kozła. Zostawił zabitego i odszedł do lasu
nazbierać drewna. Podczas jego nieobecności żona gospodarza wrzuciła
dużo suchego drewna do pieca, aby upiec chleb. Nie zapalając jeszcze
pieca, i ona wyszła. Zostawiła dwóch małych synów, jeden jeszcze
był w pieluchach, a drugi, starszy, miał nakazane zabawiać swego bra-
ta, gdyby płakał. Chłopiec nie mógł jednak utulić płaczącego chłopca.
Przypomniał sobie, co zrobił ojciec, kiedy zabijał beczącego kozła.
Wziąwszy nóż, podciął gardło swemu bratu i kiedy nie mógł go ze
śmierci obudzić, przestraszył się bardzo. Chcąc ukryć się przed ojcem
i matką, uciekł do pieca, usiadł na drewnie wrzuconym przez matkę
i siedział cicho. Kobieta wróciła do domu i zastała w nim całkowite
milczenie. Myśląc, że chłopcy spokojnie śpią, wzięła ogień i wrzuciła
w piec. Natychmiast powstał ogień i dym, a chłopiec krzyknął w pie-
cu. Zanim przestraszona kobieta wyrzuciła z pieca drewno, chłopiec
udusił się z powodu ognia i dymu. Widząc go już martwego, wołała
do nieba i płacząc, podeszła do drugiego syna; zobaczyła, że został
zabity i pławi się we krwi. Z boleści nie mogła już mówić ani głoś-
no krzyczeć; sama prawie umierająca, stała nad nimi jęcząc i lamen-
tując.
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Wrócił mąż z lasu do domu, trzymając w ręku siekierę. Widząc
swych synów tak zabitych, pomyślał, że dokonała tego żona. Pod wpły-
wem bólu i wzburzenia uderzył siekierą w głowę żony i ją zabił.

Pozostawszy sam, nie wiedział, co ze sobą zrobić. Biegał zroz-
paczony po domu, chwycił za powróz i na nim się powiesił.

Gdy weszli sąsiedzi do tak opuszczonego domu i zastali wstrzą-
sającą scenę, nie wiedzieli, jak się to stało. Pobiegli do zakonników
jasnogórskich po radę, co mają z tym wszystkim robić. Wysuwali różne
przypuszczenia, jak i przez kogo wydarzyła się ta niesłychana historia.
Kiedy nie mogli znaleźć ani świadka, ani jakiegoś znaku tego zdarzenia,
zakonnicy kazali przywieźć wszystkie ciała niewiadomego zgonu. Gdy
to uczyniono i złożono [je] przed ołtarzem, o. Stanisław Oporowicz
z zakonu św. Pawła odprawił Mszę św. w intencji, aby Bóg przez
wstawiennictwo Maryi Dziewicy wspomógł w tej niesłychanej sprawie.
W czasie podniesienia Hostii wszyscy ci zmarli oraz zabici ożyli i dzię-
kowali Bożej Rodzicielce za przywrócenie do życia, i opowiedzieli
historię tego niesłychanego zdarzenia.

Znajdziesz wiele podobnych, a nawet bardziej zadziwiających hi-
storii związanych z tym cudownym obrazem, nie jest tu jednak miejsce
na ich przytaczanie. Wracam do Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Sta-
nisława, który zawsze pobożnie przybywał do tego obrazu i zabierał
z tego stołu obfity pokarm dla swej duszy i swego zakonu. 

76. Kontakty z wybitnymi osobami
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi nie tylko

z wielką pobożnością nawiedzał święte miejsca i czcił świętych kró-
lujących w niebie. Również jego rozmowy na ziemi z ludźmi odzna-
czającymi się wybitną świętością i nauką cechowała powaga. A na-
leżeli do nich: nuncjusz papieski, który później został wybrany papieżem
jako Innocenty XII; król Jan III Sobieski, który wsparty modlitwami
[o. Stanisława] odnosił wiele zwycięstw nad Turkami i Tatarami i stał
się pierwszym najhojniejszym dobroczyńcą mariańskiego zgromadze-
nia; kard. Radziejowski, który był wicekrólem Królestwa Polskiego;
święty mąż Stefan Wierzbowski, biskup poznański i warszawski, który
założył Nową Jerozolimę i pierwszy sprowadził do swej diecezji jego
[o. Papczyńskiego] zgromadzenie; inni biskupi – krakowski, płocki,
chełmski oraz różni dostojnicy i ludzie wielkiej pobożności. Takim
był zwłaszcza Mirecki, opat Świętego Krzyża, który doprowadził różne
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klasztory zakonu św. Benedykta w Polsce do unii kasjańskiej i je zre-
formował. Takim był święty mąż Jakub Skopowski, pierwszy inicjator
sprowadzenia do Polski obserwantów zakonu kaznodziejskiego św. Do-
minika. Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi prosił go o przyjęcie, zaraz
po odejściu od pijarów. Ojciec Skopowski nie chciał go jednak przyjąć,
przepowiadając mu, że Bóg chce, aby przez niego został założony
w Kościele Bożym nowy instytut na cześć Maryi Bożej Rodzicielki.
W całym swym życiu pomagali sobie nawzajem radami w rozwoju
swych instytutów.

Dołączył się do nich trzeci Sługa Boży, o. Ligęza, który pierw-
szy założył w Polsce Zgromadzenie Oratorianów św. Filipa Nereusza.
Wszyscy oni z całą miłością wspomagali się wzajemnie w rozwoju
swych instytutów, doradzając jeden drugiemu. Miało się wrażenie, że
każdy z tych trzech świętych mężów bardziej popierał i zabiegał o in-
stytut drugiego niż o własny. 

77. Kierownik duchowy pań Podkańskich 
Pewna szlachcianka, wdowa nazwiskiem Podkańska, dość zamoż-

na, i jej córka, panna Kolumba, poruszone sławą świętości Czcigodne-
go Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, nawiązały łączność
i wybrały go na swego kierownika duchowego. Chciały w szczęśli-
wej transakcji zamienić dobra ziemskie na niebieskie, przemijające na
wieczne, i zwróciły się do niego [o. Stanisława] z prośbą, aby pozwolił
im założyć klasztor mniszek jego Instytutu Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, aby w nim wraz z córką Kolumbą i z in-
nymi pannami mogły służyć Bogu pod jego [o. Stanisława] kierow-
nictwem duchowym. 

Czcigodny Ojciec sprzeciwił się temu pragnieniu, tłumacząc, że
nie ma zamiaru mieć w swym instytucie zakonnic, bowiem Zgroma-
dzenie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ma za szcze-
gólne zadanie pomagać cierpiącym w czyśćcu, przekazywać naukę
chrześcijańską, prowadzić misje, a to mogą czynić tylko kapłani. 

Wiedząc jednak, że już wcześniej, w Toledo w Hiszpanii, został
założony zakon mniszek Niepokalanego Poczęcia, przyrzekł, że kiedy
Zakon Marianów umocni się i otrzyma aprobatę Świętej Stolicy Apo-
stolskiej, wówczas postara się im [wdowie Podkańskiej, jej córce i in-
nym pannom] sprowadzić zakonnice toledańskie Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Z powodu zagrożenia wojną i zarazą
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oraz trudnościami w ustabilizowaniu swego zakonu nie mógł tego wy-
konać.

Ta szlachetna niewiasta [Podkańska], pragnąc żyć w zakonie wraz
z córką, za radą Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa
Maryi ufundowała klasztor, w którym zamknęła się z córką Kolumbą
i innymi pobożnymi pannami; w nim pozostając pod Regułą św. o. Do-
minika, żyły święcie i pobożnie zmarły.

Duchowe kierownictwo nad klasztorem miał stale z rozporządzenia
biskupa Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi. Jako
ojciec duchowny i spowiednik tych sióstr tak starannie i troskliwie
dbał o ich dusze, pouczając przez ćwiczenie duchowne i słowo Boże,
że wiele z nich, zbudowanych jego przykładem, żyło świątobliwie
i święcie zakończyło życie. Między nimi Czcigodna Sługa Boża Ko-
lumba, córka fundatorki, tak była urobiona świętymi naukami Sługi
Bożego, że w krótkim czasie osiągnęła doskonałość, podobając się Bo-
gu jako kwiat młodości i pozostawiając przykład wielkiej świętości.

Cenna była jej śmierć w obliczu Pana, i od sześćdziesięciu lat [Ko-
lumba] jaśnieje cudami. Chociaż ona i jej matka nosiły habit św. o. Do-
minika, zawsze jednak twierdziły, że są zakonnicami Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wiedział od nich Czcigodny Sługa
Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, przygotowując je na śmierć,
że w tym stanie zakonnym Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny jak żyły, tak i zmarły. Takie świadectwo zapisane własnoręcznie
pozostawił Czcigodny Sługa Boży w swym archiwum. Z tej to przy-
czyny zakonnicy naszego Mariańskiego Zgromadzenia są wyznaczani
i mianowani przez biskupa na spowiedników i ojców duchownych tych
zakonnic. 

78. Trudności z fundacją goźlińską 
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi miał ze-

wsząd wielkie trudności i przeszkody, kiedy zakładał klasztor w Goź-
linie. Niemal całe piekło wznieciło przeciw tej fundacji prześladowania
i przeszkody. Szczególnie bardzo przeciwstawiał się temu dziełu pe-
wien kapłan wykształcony i światły, a w swym nauczaniu występował
przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi Dziewicy. Był proboszczem
parafii Wilga, na której terenie fundacja się tworzyła. Z całą mocą
przeszkadzał jej, szkalując zakon zarówno u ordynariusza miejscowego,
jak i u innych ważnych osobistości. Dawał wiele argumentów, że Zgro-
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madzenie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie jest
potrzebne.

Kiedy tak trwał w swoim uporze i nie przychylał się do próśb
fundatora, pana hrabiego Jana Lasockiego, ani nie przyjmował żadnych
perswazji, pewnej nocy, zanim zasnął w łóżku, wdarły się do niego
dwa czarne upiory szatańskie z kijami. Nic złego nie mogli mu wów-
czas zrobić, bo przed obrazem Najświętszej Maryi Panny paliła się
lampka. Grożąc mu jednak swoimi kijami, powiedzieli: „Masz szczę-
ście, że przed tą Dziewicą pali się lampka”, i zniknęły. On tym prze-
straszony, jeszcze bardziej się troszczył, aby zawsze paliła się lampka
przed Jej obrazem w sypialni.

Kiedy którejś nocy przypadkowo zgasła lampka, wtargnęli do niego
ponownie i mocno bili go kijami. Krzyczał o pomoc, ale nikogo ze
śpiących nie mógł obudzić. Wołał więc do Boga, a ze strachu i bólu
omal ducha nie wyzionął. Wezwał wówczas na pomoc Najświętszą
Maryję Pannę, i oto w drzwiach rozbłysło wielkie światło, a w nim
weszła wspaniała postać, cała w białym habicie, jakiego używa nasze
Zgromadzenie Mariańskie, a owe czarne potwory natychmiast zniknęły.

Postać ta podeszła do łóżka kapłana i powiedziała: „Czy wiesz,
dlaczego zostałeś tak ukarany?” On: „Nie wiem, dlaczego, Panie”. Ta
postać wyjaśniła: „Ponieważ prześladujesz towarzyszów Maryi” i do-
dała: „Czy chcesz wyzdrowieć i żyć?” On odpowiedział: „Proszę, o to,
Panie”. Wówczas ta osoba: „Czy przyrzekasz mi, że nigdy nie zechcesz
ich prześladować?”. On: „Przyrzekam, Panie”. Wtedy postać powie-
działa: „Powtórz”. [Proboszcz] znowu przysiągł, i tak trzy razy musiał
powtarzać. Osoba ta dotknęła go i powiedziała: „Nie umrzesz”. Gdy
się oddalała, kapłan powiedział: „Panie, proszę Cię, powiedz mi, kim
jesteś, abym wiedział, komu jestem winien podziękowanie za tak wielkie
dobrodziejstwo”. Na to on: „Jestem wysłannikiem Maryi”, i zniknął.

Kapłan zaś cierpiąc z powodu ran, wątpił, czy doczeka dnia. Za-
wołał, aby obudzono któregoś ze służących. Posłał zbudzonego do
Goźlina, aby prosił któregoś z naszych kapłanów, żeby przybył i przy-
gotował go na śmierć, bo czuje się nią zagrożony. Nasi mieszkali
wówczas w dworze pana fundatora. Służący przybył bardzo szybko
do Goźlina, gdzie był wtedy także Czcigodny Sługa Boży Ojciec Sta-
nisław od Jezusa Maryi. Pan fundator i inni zakonnicy snuli przypusz-
czenia, że może ten kapłan zaprasza podstępnie zakonnika, aby wy-
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rządzić mu jakąś przykrość. Wówczas Czcigodny Sługa Boży jakby
znając wszystko od Boga, kazał swemu towarzyszowi udać się do
kapłana bez żadnej obawy. Powiedział, że koniecznie trzeba mu pomóc,
bo rzeczywiście źle się czuje. Wtedy socjusz udał się do chorego i kiedy
przybył, zobaczył, że jest on bardzo umęczony i zbolały, niemal w nie-
bezpieczeństwie śmierci. Bardzo starannie go [do niej] przygotował.
On zaś po wyznaniu swych grzechów wyznał też, co mu się przytrafiło
i obiecał wspierać fundację, jeżeli tylko przeżyje. 

Przeżył i wrócił do dobrego zdrowia; nie ograniczył się do obiet-
nicy, ale, co więcej, prosił o pozwolenie wygłoszenia kazania w na-
szym goźlińskim kościele, kiedy zostanie zbudowany, aby wyznać pub-
licznie swój grzech. Uczynił to w samo święto Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, przemawiając bardzo pięknie. Wyznał, jak
niebezpiecznie [jest] przeciwstawiać się i zwalczać zakonników Naj-
świętszej Maryi Panny, czego sam doświadczył. A wszystko to – z ja-
kiej przyczyny i jak dokonało się to ukaranie – opowiedział, płacząc
wobec wielkiego zgromadzenia i bijąc się w piersi. To kazanie, spisane
własnoręcznie, złożył w naszym archiwum na wieczną pamiątkę24. Ja
sam wiele razy je czytałem, wzruszony prawie do łez, ale też sam
diabeł musiał płakać, jak to zaraz opowiem.

79. Płacz szatana w Goźlinie
Szatan stawiał różne przeszkody i trudności goźlińskiej fundacji.

Nic nie mógł uczynić, gdy stracił kapłana, który bardzo przeciwstawiał
się tej fundacji, a później [szatan] widział, jak [tamten] wielkim jest
jej promotorem. Podczas budowania kościoła i klasztoru, kiedy ro-
botnicy odchodzili wieczorem, na ścianach budowli ukazywał im się
zwykle szatan w postaci jakiegoś monstrum, jakby czarny pies, i tak
żałośnie wył, że dziwiło to ludzi mieszkających w sąsiedztwie, którzy
wiedząc, że to demon, nie żałowali go, lecz mówili ze śmiechem:
„Oto jak biedna bestia piekielna płacze, że rośnie ta budowla”. I miał
nad czym płakać, ponieważ stracił w tym miejscu wiele z tego, co
dawniej zyskał. Tutaj teraz wzmaga się wielka pobożność, ciągle prze-
kazywana jest nauka chrześcijańska, głoszone słowo Boże, nasi za-
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konnicy codziennie spowiadają i czuwają. Tu czczony jest przez przy-
chodzący licznie lud, obraz Najświętszej Maryi Panny, słynący łaskami
i cudami.

Te dwie historie kapłana skarconego i nawróconego oraz lamentu
szatana wokół tej fundacji są znane do dzisiaj, bo jeszcze żyje wielu
z tych, co widzieli i słyszeli owe dziwne wydarzenia. Również ja roz-
mawiając z nimi, otrzymałem od nich dokładne relacje. 

80. Przywrócenie do życia syna uciążliwej sąsiadki
Pewna wdowa szlachcianka miała swe posiadłości w sąsiedztwie

gruntów klasztoru Wieczerzy Pańskiej. W klasztorze tym mieszkał
wówczas Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Papczyń-
ski. Ona zaś wyrządzała wiele szkód w polu i na łąkach klasztoru
przez swoich poddanych i służących, a nawet chciała niesłusznie przy-
właszczyć sobie pole. Nie uspokoiła się, mimo że wielokrotnie Czci-
godny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi ją upominał,
a ona słowami nawet obelżywymi i obmowami prześladowała go i jego
instytut.

Zdarzyło się jednak, że jedyny syn tej wdowy szlachcianki poważnie
zachorował. Kobieta zrozumiała, że choroba syna jest z dopustu Bożego
za niesłuszne prześladowanie Czcigodnego Sługi Bożego i jego kla-
sztoru. Chociaż żałowała tego i odczuwała skruchę z powodu szkód,
to [jednak] syn był bliski agonii. Przejęta tym, natychmiast posłała
swego służącego do Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od
Jezusa Maryi z prośbą, aby [ten] modlił się do Boga za jej syna, i prze-
słała ofiarę, aby odprawił Mszę św. o jego zdrowie i życie.

Służący przybiegł szybko i chciał przekazać Słudze Bożemu ofiarę
na Mszę św. Sługa Boży nie przyjął jej jednak i kazał słudze zwrócić
ją swej pani, mówiąc: „Syn już umarł”. I rzeczywiście, zanim sługa
owej pani przybył do klasztoru Wieczerzy Pańskiej, syn był już martwy.
Gdy wdowa szlachcianka poznała, że jej syn nie żyje, przeniknięta
kobiecym wzburzeniem i wielkim bólem, z płaczem i niezwykłą za-
ciekłością kazała natychmiast zawieźć zmarłego syna do klasztoru Wie-
czerzy Pańskiej, odległego o dwie mile, i oddać Czcigodnemu Słudze
Bożemu Ojcu Stanisławowi od Jezusa Maryi oraz powiedzieć, że skoro
go uśmiercił, niech go sobie pochowa w swym kościele.

Czcigodny Sługa Boży zachował niesłychany takt i cierpliwość
wobec słów przesłanych przez wdowę. Kazał wnieść ciało do kościoła

Ojciec Papczyński – czciciel Niepokalanej 105



i złożyć przed ołtarzem św. Rafała. Sam zaś wyszedł do ołtarza od-
prawiać Mszę św. W chwili podniesienia Świętej Hostii chłopiec ożył.
Po skończeniu Mszy św. [o. Papczyński] odesłał matce żywego i zdro-
wego syna.

Tym faktem uzdrowił jednocześnie syna na ciele i matkę na duszy.
Życie jej odmieniło się na lepsze, pokutowała za swą nienasyconą
chciwość i stała się gorącą wielbicielką Sługi Bożego Stanisława od
Jezusa Maryi i jego Mariańskiego Zgromadzenia.

81. Uzdrowienie napastnika
Również jeden z mieszkańców Nowej Jerozolimy toczył spór ze

Sługą Bożym Stanisławem od Jezusa Maryi, bo chciał przywłaszczyć
sobie część pola należącego do Wieczernika. Sługa Boży przeciwstawiał
się temu, tłumacząc, że nie wolno pożądać niczego, co jest cudze,
a zwłaszcza należącego do Kościoła. Obywatel ten zelżył ostrymi sło-
wami Sługę Bożego, a nawet ośmielił się popchnąć staruszka. Natych-
miast Boża sprawiedliwość dotknęła go śmiertelną chorobą. Gdy jed-
nak opamiętał się i przepraszał Sługę Bożego, ten wspaniałomyślnie
przebaczył mu doznaną krzywdę. Co więcej, wstawiał się za nim do
Boga i wybłagał mu zdrowie i życie. [Chory] po wyzdrowieniu stał
się wielkim czcicielem Sługi Bożego.

82. Proboszcz z Ostrołęki k. Warki
Pewien kapłan, zakonnik Mariańskiego Zgromadzenia Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – istniejącego wówczas bez
papieskiej aprobaty, ale mającego śluby proste – wzgardził karnością
zakonną i naśladowaniem świątobliwego życia Czcigodnego Sługi Bo-
żego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, swego założyciela, opuścił Zgro-
madzenie i swoje powołanie. Został proboszczem w Ostrołęce, lecz
bardzo prześladował Sługę Bożego Czcigodnego Ojca Stanisława i jego
Instytut, zniesławiał i prześladował zakonników Niepokalanego Poczę-
cia i namawiał niektórych z nich, aby tak jak on porzucili swe po-
wołanie.

Kapłanowi temu przytrafił się taki przypadek, że długo spierał się
z kolatorem swoim, pewnym hrabią, o nieoddanie kościołowi dzie-
sięciny. Zniesławił kolatora i doprowadził go do wielkiej złości. Pew-
nego razu kapłan ten zatrzymał się w zajeździe dla odpoczynku i po-
pasu koni. Spotkał tam rządcę kolatora. Pokłócili się ze sobą; on bronił
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swojej racji, rządca honoru swego pana. W końcu doszło do tego,
że bijąc się ze sobą, rządca jako silniejszy przydusił go i wkładając
dwa palce w jego oczy, wyłupił je i oślepił go.

Nieszczęsny ślepiec zaprzestał prześladowania Czcigodnego Sługi
Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi i jego zakonu. Co więcej,
żyjąc z użebranego chleba, często przychodził do naszych klasztorów,
aby się posilić. Otwarcie wszystkim mówił, że Bóg dotknął go karą
najprawdziwszą, choć trudną do uwierzenia, za to, że opuścił i prze-
śladował Czcigodnego Sługę Bożego i jego Zgromadzenie. Przepraszał
Sługę Bożego, i łatwo uzyskał przebaczenie. Wzroku jednak nie od-
zyskał, aby późniejsze rzeczy nie stały się w nim gorsze niż pierwsze.

83. Przepowiednia kary dla nieposłusznego o. Joachima
Pewien zakonnik, z pierwszych towarzyszy Czcigodnego Sługi Bo-

żego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, często przeciwstawiał się wielu
jego poleceniom i przepisanym przez niego ustawom, a nawet wpro-
wadzał przeciwne zwyczaje. Sługa Boży często go upominał, on jednak
pozostawał uparty w swych opiniach, trwał przy nich i nie chciał przy-
jąć zbawiennych napomnień Sługi Bożego. Doprowadził do tego sta-
ruszka Czcigodnego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, że [ten] zmu-
szony był w duchu proroczym przepowiedzieć, co go czeka w starości
za to zuchwalstwo: „Ojcze, sprzeciwiasz mi się w wielu rzeczach i roz-
porządzeniach. Ja nie od siebie, lecz z tajemnego zalecenia odwiecznej
Mądrości, inaczej ci poleciłem, niż ty wyjaśniasz i z uporem prze-
kręcasz. Dlatego powinieneś wiedzieć z całą powinnością, co ci prze-
powiadam: Zaprawdę, kiedy dojdziesz do lat mojej starości, da tobie
Bóg w tym Zgromadzeniu grzebyczek (nazwał to zdrobniale), który
będzie cię przeczesywał”. Tymi słowami [o. Stanisław] przepowiedział,
że w jego Mariańskim Zgromadzeniu będzie w przyszłości pewien gor-
liwy zakonnik, który spełni rolę owego grzebyczka, choć jeszcze się
nie narodził.

Rzeczywiście, wszystko to przyszło na owego ojca, ale dopiero
po dwudziestu trzech latach od wspaniałej śmierci Sługi Bożego. Kiedy
wspomniany ojciec, któremu przepowiedział Sługa Boży, przyjął zarząd
Mariańskim Zgromadzeniem i został przełożonym generalnym, w tym
mniej więcej czasie, lub trochę później, wstąpił do zakonu ten mło-
dzieniec, który według przepowiedni Czcigodnego Ojca Założyciela
miał go przeczesywać. Zaraz po wstąpieniu do zakonu, gorliwy w jak

Ojciec Papczyński – czciciel Niepokalanej 107



najdokładniejszym przestrzeganiu Konstytucji przepisanych przez swe-
go Czcigodnego Ojca Założyciela, domagał się stanowczo, aby były
co do joty zachowywane. Coraz częściej prosił ojca staruszka prze-
łożonego i nakłaniał, aby bardziej czuwał nad przestrzeganiem ustaw
swego Założyciela. Ojciec ten miał większą udręką od tego młodzieńca
zakonnego, który go wzywał do wierności regule, niż Czcigodny Sługa
Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi od niego, kiedy mu się sprze-
ciwiał w wielu rzeczach. Starsi zakonnicy dziwili się, że tak dokładnie
wypełniło się proroctwo, na długo przedtem przepowiedziane przez
Sługę Bożego. O tym gorliwy zakonnik usłyszał dopiero po śmierci
wspomnianego ojca, którego „czesał”. Dopiero wtedy zadziwieni tą
okolicznością inni starsi ojcowie powiedzieli mu [o tym]. 

Dziwi się piszący to teraz i wyznaje, że cała jego naturalna rodzina
była bardzo przeciwna Czcigodnemu Słudze Bożemu Ojcu Stanisła-
wowi od Jezusa Maryi, przeszkadzała jego Instytutowi i sprzeciwiała
mu się na różny sposób. Jednak Czcigodny Sługa Boży, choć odsunął
się od wielu z jego rodziny, miłował jego rodziców, przewidując od
nich przyszłego zakonnika do swego Instytutu, który okaże się po-
żytecznym i skutecznym w przezwyciężeniu wrogości. Kiedy wstąpił
do Instytutu, cała jego rodzina zmieniła się w najżyczliwszych przy-
jaciół Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zo-
stała wielką orędowniczką Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława
od Jezusa Maryi oraz popierała jego sprawę.

84. Okoliczności osiedlenia się marianów w Wieczerniku
Sprawa otrzymania od biskupa fundatora Wieczernika przez Czci-

godnego Sługę Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, po prze-
niesieniu stąd zakonnic św. o. Dominika, przedstawia się następująco:

Gdy biskup zakładał Nową Jerozolimę i najpierw został zbudowany
Wieczernik, w tym czasie na rubieżach Polski Turcy oblegali trudną
do zdobycia fortecę zwaną Kamieniec. Uciekli z niego chrześcijanie,
uciekły także mniszki św. o. Dominika do biskupa poznańskiego, fun-
datora Nowej Jerozolimy. Dlatego biskup umieścił je w tym Wieczer-
niku Pańskim.

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi towa-
rzyszył wówczas biskupowi w zaprowadzaniu nabożeństw w świętych
miejscach Nowej Jerozolimy; był spowiednikiem i teologiem tego bi-
skupa. Często słyszał od niego, że wielokrotnie ukazuje mu się nie-
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zwykle jasna gwiazda nad Wieczernikiem. Stąd Czcigodny Sługa Boży
Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi pragnął naśladować Bożą Rodzicielkę
Maryję Dziewicę, idąc za Jej ewangelicznymi cnotami w całym życiu
i aż do śmierci. Wybrał więc rezydencję Wieczernika Pańskiego, na
wzór Bożej Rodzicielki, która pozostała w Wieczerniku w Ziemi Świę-
tej po śmierci Chrystusa Pana i tam zasnęła. Prosił świętego biskupa,
aby mu dał, a także jego Instytutowi Wieczernik Pański w Nowej Je-
rozolimie oraz wybudował inny klasztor dla mniszek na górze Syjon,
dzięki wyżej wspomnianej najszlachetniejszej wdowie Podkańskiej. Po
wybudowaniu klasztoru przeniesiono mniszki na górę Syjon, Czcigod-
nego zaś Sługę Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi z jego za-
konnikami Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wpro-
wadzono do Wieczernika Pańskiego.

Po tym wprowadzeniu został odbity Turkom Kamieniec. Ponieważ
Turcy umieścili na kościołach i wieżach Kamieńca swój księżyc, Po-
lacy, po odzyskaniu tej fortecy, umieścili nad księżycem figurę Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tym faktem Turcy
poczuli się bardzo poniżeni i prosili, aby Polacy nie robili im takiej
hańby. Dawali wiele pieniędzy, aby zdjąć wizerunek Bożej Rodzicielki
albo księżyc, lecz nic uzyskali. Do dzisiaj przechodzący Turcy, ku
wielkiemu zawstydzeniu, widzą księżyc położony pod Jej stopami. Mu-
szą już o tym zamilczeć, skoro został zaprzysiężony wieczysty pokój
z Polską, chyba że chodziłoby o obronę wiary.

Wtedy też i kamienieckie mniszki św. o. Dominika powróciły do
Kamieńca do swego konwentu. Szlachetna pani Podkańska ze swą córką
Kolumbą i innymi dziewicami pozostała w swej fundacji na górze Sy-
jon w Nowej Jerozolimie, pod kierownictwem duchowym Czcigodnego
Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, jak było powiedziane
wyżej. 

85. Pierwszy testament
Już kilka lat Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa

Maryi żył w Wieczerniku Pańskim, prowadząc życie w surowej po-
kucie, we wzniosłej praktyce doskonałości cnót, w pracach na chwa-
łę Bożą i cześć Bożej Rodzicielki Maryi, dla wspomagania cierpią-
cych w czyśćcu. W 1692 r., wyczerpany, w podeszłych latach, poczuł
się bardzo słaby i chory. Sądząc, że to może być ostatnia choroba,
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a zwłaszcza że pragnął odejść i być z Chrystusem, sporządził włas-
noręcznie następujący testament:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ja niegodny kapłan i największy grzesznik, Stanisław od Jezusa

Maryi, codziennie oczekując ostatniego a nieznanego nikomu dnia, go-
tów jestem przyjąć ten określony przez Pana życia i śmierci dzień
z pokornym podziękowaniem. Ponieważ wyzuty z mej własnej woli
przez ślub posłuszeństwa nie mogę sporządzić zapisu, przystępuję do
złożenia publicznego oświadczenia wobec Najmiłościwszej i Przenaj-
świętszej Trójcy, Najwybrańszej Dziewicy i całego Dworu Niebieskie-
go, oraz wszelkiego stworzenia.

Ponieważ urodziłem się i zostałem wychowany w wierze rzym-
skokatolickiej, w niej też umieram. Wierząc w to, w co wierzy Święta
Matka Kościół i co do wierzenia poleca, i dla zasługi wiary, co później
poleci do wierzenia. Jeśli kiedyś coś przeciwnego tej wierze nieroz-
ważnie pomyślałem lub powiedziałem albo napisałem, to odwołuję,
a nawet chcę, aby to było nie pomyślane, nie powiedziane i nie na-
pisane.

Składam dzięki Boskiemu Majestatowi za łaski, życzliwe dary, do-
brodziejstwa, którymi zostałem najhojniej obsypany, żałuję zaś z głębi
serca i żałować pragnę jak najdoskonalej, z miłości ku Niemu, za moje
grzechy, które wszystkie zanurzam w zbawczych ranach Pana i Od-
kupiciela mojego Jezusa Chrystusa.

Upadam do stóp Najwybrańszej Dziewicy Bożej Rodzicielki Maryi
z całym naszym maleńkim Zgromadzeniem Jej Niepokalanego Poczęcia
na całą wieczność. Błagam o Jej łaskawość, wstawiennictwo, kierow-
nictwo, najskuteczniejszą opiekę, a w godzinę śmierci o najmiłości-
wszą i najpotężniejszą obronę od zasadzek nieprzyjaciół oraz o uwol-
nienie mnie od wszelkiego zła doczesnego i wiecznego, zwłaszcza na-
leżnych mi kar. Błagam o przebaczenie, miłosierdzie, łaskę i odpust
zupełny, i o żywot wieczny. Proszę o to przez najokrutniejszą śmierć
Jej Syna i przez niezmierne cierpienie Jej samej oraz o uszczęśliwiające
świętych obcowanie [w niebie]. 

Ponieważ musiałem spotykać się z wieloma i mogłem wielu urazić,
rozdrażnić, rozjątrzyć, przeto błagam wszystkich i każdego z osobna,
szczególnie tych, których kiedyś zgorszyłem, obciążyłem ponad miarę
lub niegodziwie zaniepokoiłem, aby mi wybaczyli. Ja również prze-

110 Stróż duchowego dziedzictwa marianów



baczam wszystkim, także tym, którzy mnie po śmierci będą wyzywać,
i życzę im, i błagam najdobrotliwszy Majestat Boży, by był dla nich
jak najłaskawszy.

Nie czynię żadnej dyspozycji, co do rzeczy, ponieważ dobrowolnie
ubogi, żadnych rzeczy nie mam, a wszystkiego używałem wspólnie
i ze wspólnego, wszystko też pozostawiam wspólnocie. Pragnę jednak,
aby spalono moje pisma, ponieważ są niegodne czytania i nie przynoszą
żadnego pożytku. Nie ośmielam się [jednak] komuś zlecać tego; gdyż
jestem zewnętrznie i wewnętrznie ze wszystkiego ogołocony.

Niech Bóg będzie łaskawy dla Najznakomitszego i Przewielebnego
Pana Biskupa mego, ponieważ znosił mnie w swojej diecezji. Niech
Bóg stanie się również nagrodą i wspomożycielem także dla jego Po-
przednika, który wyświadczył mi wiele dobrego. Niech go nagrodzi
i obdarzy chwałą. 

Natomiast wszystkim, którzy będą towarzyszyć i otaczać opieką
to małe Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia, wzbudzone przez Boga
do wspomagania wiernych zmarłych, obiecuję podwójną nagrodę z ręki
Boga. Dla prześladowców zaś, jak już tego doświadczyli, przygotowana
jest kara; niebezpiecznie jest prześladować czcicieli Najświętszej Dzie-
wicy Maryi. 

Moim najmilszym Braciom w Chrystusie szczególnie i gorąco za-
lecam miłość do Boga i bliźniego, jedność ducha, pokorę, cierpliwość,
trzeźwość, skromność, wierne wypełnianie swego powołania i nie-
zmienną w nim wytrwałość, niewzruszoną cześć dla Dziewicy bez zma-
zy Poczętej, pełne zapału wspomaganie zmarłych, przestrzeganie reguł,
karność i doskonałość zakonną, i wciąż gorliwego ducha; niech pa-
miętają, że jest dla nich odłożona najpewniejsza i niezawodna nagroda
za to, co Bogu i Najwybrańszej Dziewicy ślubowali. 

Nade wszystko pragnę, najmilsi moi, aby pośród was trwały pokój,
zgoda i miłość wzajemna; jeden drugiego brzemiona noście, i tak wy-
pełnicie prawo Chrystusowe. Niech was strzeże Bóg pokoju i miłości,
kieruje wami, broni, zbawia was na wieki. Jemu w Trójcy jedynemu
nich będzie wieczna chwała, cześć, uwielbienie. Niech ma w Sobie
Samym i w Słowie Wcielonym, i we wszystkich Wybranych najsłod-
sze upodobanie, a szczególnie w Swojej Najwybrańszej Dziewicy Ro-
dzicielce, Matce miłosierdzia, jedynej Nadziei i ucieczce wszystkich
grzeszników i mojej. Amen.
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O Boże, o Dobroci, o nieskończona Mocy, skoro możesz, skoro
wiesz, skoro chcesz, zmiłuj się nade mną Stanisławem od Jezusa Maryi
najniegodniejszym kapłanem, nic niewartym Sługą, największym grze-
sznikiem.

Napisałem to własną ręką w maleńkiej celi użyczonej mi przez
Najłaskawszego Boga, przy Wieczerniku Pańskim. Dnia 9 grudnia Roku
Pańskiego 1692. W Nowej Jerozolimie.

Długów nie zostawiam żadnych, oprócz jednego: wyznaję, że jestem
dłużnikiem wszystkich, zwłaszcza najpobożniejszych osób tego miasta
i kapłanów życia wspólnego, mieszkańców, dobroczyńców, przyjaciół
i nieprzyjaciół. Jest to dług wdzięczności, który spłacam przez pokorne
dziękczynienie, ich świętym modlitwom polecam siebie, a moich [za-
konników] ich przychylności i opiece”. 

86. Apostolska praca i starania o zatwierdzenie zakonu
Po napisaniu testamentu Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław

od Jezusa Maryi odczuł polepszenie w chorobie i za przyczyną swej
Opiekunki Bożej Rodzicielki Maryi powrócił do zdrowia. Dlatego opie-
czętował testament i napisał na nim zastrzeżenie, aby go nie otwierać
i aby nikt go nie czytał, chyba że dopiero po jego śmierci.

Bóg nie chciał go pozbawić jeszcze życia, ponieważ był potrzebny
ludowi i swym braciom, zanim nie dokończy dzieła, do którego Bóg
go powołał i nie ujrzy potwierdzenia przez Stolicę Apostolską swego
Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ku
koniecznemu wspomaganiu zmarłych. Bardzo pragnął tego i on sam,
a poznawszy wolę Bożą, że jest jeszcze bardzo potrzebny dla dawania
przykładu braciom i na pociechę ludowi, nie uchylał się od pracy.

Kiedy więc wrócił do zdrowia i chociaż powinien odpocząć po
tak wielkich trudach, mimo swej starości, podjął jeszcze większe prace
dla chwały Bożej i czci Bożej Rodzicielki. Głosił słowo Boże, usta-
wicznie spowiadał, pocieszał strapionych, wspomagał ubogich i po-
budzał potrzebujących do pobożności.

Naśladując Maryję Rodzicielkę Bożą, bardzo często wyruszał
z Wieczernika, z socjuszem czy z ludem, aby nawiedzać święte miej-
sca Nowej Jerozolimy i Kalwarii. Modlił się do Boga za Kościół Boży
i za cierpiących w czyśćcu. Przykładem i nauką wskazywał swym bra-
ciom drogę do nieba. Sam najpierw czynił to, co im polecał spełniać.
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Jego Zgromadzenie nie było jeszcze zatwierdzone przez Stolicę
Świętą, miało jedynie błogosławieństwo nuncjusza apostolskiego i było
erygowane kanonicznie przez ordynariusza miejsca jako zgromadzenie
o ślubach prostych. Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi wie-
dział z Bożego natchnienia, że zgromadzenie to, chociaż będzie wiele
cierpiało, nigdy nie zostanie zniszczone. Dlatego we wspomnianej nie-
mocy pragnąc umrzeć i być z Chrystusem, napisał taki testament,
w którym zobowiązał współbraci do przestrzegania swych ustaw. Dał
im błogosławieństwo i obietnicę pomocy oraz opieki Najchwalebniej-
szej Bożej Rodzicielki Maryi, jeżeli wiernie wytrwają [w powołaniu].
Przeciwników ostrzegł, że jest dla nich przygotowana kara. Mówił
otwarcie, że to zgromadzenie zostało wzbudzone przez samego Boga
na większą chwałę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
i ku koniecznemu wspomaganiu zmarłych w czyśćcu. Przez całe życie
był żarliwym propagatorem Niepokalanego Poczęcia. Bóg nie chciał
więc, aby teraz umarł, zanim nie dozna radości papieskiej aprobaty
swego Instytutu.

Ponieważ jego współbracia nie mieli jeszcze zatwierdzonej reguły
i rządzili się konstytucjami pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, ułożonymi przez Sługę Bożego, zabiegał
on o przywileje, odpusty i włączenie do zasług różnych świętych za-
konów i istniejących bractw. Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław
od Jezusa Maryi bardzo szanował wszystkie zakony, zatroszczył się
więc o dopuszczenie do uczestnictwa w ich dobrach duchowych wraz
ze swym Mariańskim Zgromadzeniem, i został łaskawie dopuszczony
przez niżej wymienione. 

87. Dopuszczenie do dziedzictwa duchowego Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów św. o. Franciszka

„Brat Karol Maria a Macierata, Minister Generalny Zakonu
św. Franciszka Kapucynów 

Wielce Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi od Jezusa Maryi, Prze-
łożonemu Czcigodnego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Bło-
gosławionej Dziewicy Maryi, zwanych Księżmi Marianami wspomaga-
jącymi zmarłych, i Czcigodnemu Ojcu Joachimowi od św. Anny, jego
Towarzyszowi, i wszystkim Współbraciom wymienionego Zgroma-
dzenia.
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Zgodnie z upoważnieniem i władzą udzieloną naszemu urzędowi
przez śp. papieża Urbana V i przez innych papieży, przyjmujemy was
mocą niniejszego aktu za synów duchownych naszego zakonu i czy-
nimy uczestnikami wszystkich Mszy, ofiar, oficjów, modlitw, aktów
posłuszeństwa, czuwań, pokut, umartwień, pielgrzymek, medytacji, po-
bożnych westchnień do Boga, milczenia, wyrzeczenia się własnej woli
i innych dobrych uczynków, które za łaską Bożą zwykło się pełnić
w naszym zakonie.

Dla uwierzytelnienia tego polecamy, aby list niniejszy naszą ręką
podpisany został opatrzony pieczęcią większą naszego urzędu.

W naszym konwencie Niepokalanego Poczęcia w Rzymie, dnia
drugiego kwietnia 1691 r. 

br. Karol Maria, jak wyżej”.

88. Dopuszczenie do dziedzictwa duchowego Kongregacji Zakon-
ników Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych [pijarów]

„Aleksy od Poczęcia, Przełożony Generalny Zakonników Regu-
larnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Wam, Stanisławowi od Jezusa Maryi Przełożonemu Generalnemu
Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Zakonników Marianów wspo-
magających zmarłych, i innym Współbraciom! Przez tę zbawienną po-
moc niech wam będzie udzielony wzrost cnót wszystkich.

Chociaż z nakazu miłości jesteśmy dłużnikami wszystkich, ale wie-
my, że w sposób szczególny mamy zobowiązania wzglądem tych, od
których otrzymujemy częstsze dowody życzliwości. Z tego powodu
my, którym zostało powierzone kierownictwo Zakonu Ubogich Matki
Bożej Szkół Pobożnych, dostrzegając wielkie wasze oddanie naszemu
zakonowi i liczne wyświadczone nam usługi, za które tymczasem nie
możemy godnie się odwdzięczyć, pragniemy przynajmniej odpłacić się
za nie dobrodziejstwami duchowymi.

Dlatego, na mocy przywilejów udzielonych nam przez Świętą Sto-
licę Apostolską, dajemy wam i przekazujemy w Panu pełne uczestnic-
two i wspólnotę wszystkich Mszy, modlitw, pomocy, pokut, umartwień,
wstrzemięźliwości, postów, czuwań, studiów, lekcji, kazań, rozmyślań,
łez i innych zbawiennych ćwiczeń oraz trudów, własnych i wycho-
wywanej młodzieży, jakie wszyscy bracia naszego ubożuchnego za-
konu, w jakichkolwiek stronach świata, wykonują z dobroci Pańskiej.
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Niniejszym listem, który własną ręką podpisujemy i polecamy opa-
trzyć wielką pieczęcią naszego zakonu, przyjmujemy was całym uczu-
ciem serca i dopuszczamy was zarówno w życiu, jak i przy śmierci
do tych samych dobrodziejstw i modlitw, w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.

W Rzymie, roku naszego odkupienia 1691, dnia 27 maja. Aleksy
od Poczęcia, Przełożony Generalny”.

89. Dopuszczenie do dziedzictwa duchowego Zakonu Serafickiego
Braci Mniejszych św. o. Franciszka

„Brat Karol Franciszek de Varesio, Cenzor Świętej Rzymskiej
i Powszechnej Inkwizycji, były Prokurator Generalny, całej Reformy
Minister i Komisarz Generalny Obserwantów i Reformatów w Rodzi-
nie Cismontańskiej

Umiłowanemu w Panu naszym Jezusie Chrystusie, Czcigodnemu
Panu Stanisławowi od Jezusa Maryi, i Bratu Joachimowi od św. Anny,
Marianom, Zakonnikom Niepokalanego Poczęcia, wspomagającym
zmarłych 

Znana i wielkoduszna profesja świętego ubóstwa pozbawia całko-
wicie Braci Mniejszych posiadania własności, zapewnienia stałych mie-
szkań, stosunków ze światem, prawa do wolności; ale za to ubogaca
ich skarbami Bożej Opatrzności, która przez zasługi naszego Serafic-
kiego św. o. Franciszka z niezawodną mocą budzi leniwych, łagodzi
surowych, zniewala opornych, kruszy zatwardziałych, zachęca poboż-
nych, zapala gorliwych. Jak ptaki niebieskie się żywią bez własnej
troski, tak Bracia Mniejsi utrzymują się bez ludzkich zabiegów z do-
broci wiernych, z deszczu miłosierdzia, z rosy miłości.

Z doświadczenia poznaliśmy dowody waszej ofiarności względem
Braci Mniejszych, aby ulżyć naszej biedzie, przyjść z pomocą nie-
dostatkowi i osłaniać naszą małość. Aby więc te świetne dowody ludz-
kiej życzliwości były wdzięcznie nagrodzone pomocami duchowymi:
pismem niniejszym i mocą naszych przywilejów przyjmujemy was i za-
liczamy do Współbraci naszego rozgałęzionego Zakonu, abyście tak
w życiu, jak i po śmierci byli pełnymi uczestnikami wszystkich zasług,
jakie zdobywa nasz rozprzestrzeniony zakon, tak Bracia, jak i Siostry
oraz Trzeci Zakon naszego Serafickiego o. św. Franciszka – przez
dobre uczynki, Msze, modlitwy, medytacje, modlitwę brewiarzową, dys-
cypliny, posty, wstrzemięźliwości, pielgrzymki, pokuty, kazania, na-
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bożeństwa, nawracanie niewiernych i przez wszystkie dzieła poboż-
ności, i ćwiczenia duchowne. Błagamy najgoręcej Niebieskiego Ojca
światłości, by zechciał przyjąć tę wspólnotę wspierającą się wzajemnie,
powstałą na ziemi i zakotwiczoną w niebie. W imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Amen.

Uwierzytelniamy ten list własnoręcznym podpisem i naszą pieczę-
cią większą zaopatrzony, w tym naszym Konwencie Rzymskim Ara
Coeli, dnia pierwszego miesiąca maja 1691. 

br. Karol Franciszek de Varesio, Komisarz Generalny”.

90. Dopuszczenie do dziedzictwa duchowego Zakonu Patriarchy
św. Dominika

„Umiłowanym w Synu Bożym, Najczcigodniejszemu Ojcu Stani-
sławowi od Jezusa Maryi, Przełożonemu i Założycielowi Zgromadzenia
Niepokalanego Poczęcia i Wszystkim Synom Jego Fundacji Mariań-
skiej 

Br. Antoni Cloche, pokorny Magister Generalny Zakonu Kazno-
dziejskiego i Sługa, życzy zdrowia i doskonałego świętych obcowania.

Gdy nie można odwzajemnić się dobrami doczesnymi, chcemy się
odwdzięczyć dobrami wiecznymi, obficie zachowanymi w naszym za-
konie dzięki Bożej łaskawości, i chętnie udzielić wam owoców wza-
jemnej zakonnej miłości. Albowiem prawo miłości chrześcijańskiej
i wdzięczności zobowiązuje nas do tego, a dzięki naszej hojności gwał-
townie wzrośnie wasza pobożność do Boga i do świętych. Niech po-
bożna wasza życzliwość dla nas i nasza wzajemna wdzięczność dla
was będzie szerzej znana i trwa wiecznie w Tym, który jest miłością.

Świadomi waszej dla nas życzliwości oraz pamiętając o niezmie-
rzonym miłosierdziu Bożym i ufając Jego niewyczerpanej hojności,
a także umocnieni litościwym wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy
Matki Boga i Pana Naszego Jezusa Chrystusa, św. Dominika, naszego
Ojca, Piotra, Jana, Antoniego, Tomasza, Wincentego, Jacka, Rajmunda,
Ludwika, Gonzala, Piusa, Ambrożego, Alberta, jednego i drugiego Ja-
kuba, Katarzyny, Agnieszki, Róży, jednej i drugiej Małgorzaty, Osany
i Joanny oraz innych świętych jak najchętniej udzielamy wam wspól-
noty i udziału w zasługach przez wszystkie ofiary, obowiązki, mod-
litwy, kazania, studia, nocne czuwania, posty, wstrzemięźliwości, dys-
cypliny, pielgrzymki, prace i inne dobre dzieła, które z dobroci Bożej
spełniają w całym świecie Bracia i Siostry naszego zakonu. Do tego
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uczestnictwa przyjmujemy was i dopuszczamy zarówno w życiu, jak
i przy śmierci, abyście wsparci obfitszymi owocami zasług, jak również
przyczyną świętych, dostąpili na ziemi pomnożenia łaski, a w niebie
niezmierzonej chwały. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dla uwierzytelnienia opatrujemy pieczęcią naszego urzędu i włas-
noręcznie podpisujemy. 

W Rzymie super Minervam, dnia 8 miesiąca czerwca roku naszego
odkupienia l691 i naszego wyniesienia roku 12.

br. Antoni Cloche, Mistrz Zakonu”.
Są jeszcze inne dokumenty dopuszczenia do dziedzictwa duchowego

innych świętych zakonów, ale nie mamy ich teraz pod ręką. Są prze-
chowywane troskliwie i pilnie w archiwum naszego Mariańskiego
Zgromadzenia w Polsce. 

91. Starania o. Joachima o zatwierdzenie Zakonu Marianów przez
Stolicę Apostolską

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, sędziwy,
spracowany i wyczerpany trudami, pragnął przed zejściem ze świata
ujrzeć z Bożym błogosławieństwem stabilizację swych synów i apro-
batę Świętej Stolicy Apostolskiej swego Mariańskiego Instytutu. I Boża
Opatrzność zachowała go do urzeczywistnienia i tego celu. 

Posłał do Rzymu o. Joachima od św. Anny, wybranego na kapitule
prokuratorem, i dał mu pełnomocnictwo do załatwienia przed Stolicą
Apostolską w sposób możliwie najodpowiedniejszy sprawy zatwier-
dzenia Zgromadzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny dla jak najskuteczniejszego wspomagania zmarłych.

Wspomniany o. Joachim wraz z socjuszem br. Antonim od św. Mar-
cina natychmiast wyruszył do Rzymu w 1698 r. Zaraz po otrzymaniu
audiencji przedstawił papieżowi Innocentemu XII swój memoriał z pro-
śbą o aprobatę. Ojciec Święty, który dobrze znał Czcigodnego Ojca
Stanisława od Jezusa Maryi, swego spowiednika i najmilszego teologa
z czasów pobytu jako nuncjusz w Polsce, życzliwie obiecał udzielić
mu aprobaty. Jednakże na konsultacji z kardynałami niektórzy sprze-
ciwili się aprobacie nowego instytutu, ponieważ w Kościele Bożym
tyle już jest zakonów.

Ojciec Joachim przez cały rok na różny sposób czynił starania,
zabiegał w tej sprawie o wstawiennictwo wielu magnatów, biskupów
i osób wpływowych. 
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Za Bożą pomocą i przez pośrednictwo NMP, przy wielkiej życz-
liwości papieża mającego dobre mniemanie o Założycielu, otrzymał
wreszcie następującą odpowiedź: jeśli chce aprobaty Zgromadzenia Ma-
rianów, niech najpierw wybierze jakąś regułę, z już dawniej zatwier-
dzonych, pod którą to najnowsze zgromadzenie mogłoby służyć w Ko-
ściele Bożym. Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi
nie wybrał bowiem żadnej reguły, pragnąc mieć Zgromadzenie Nie-
pokalanego Poczęcia NMP oparte tylko na swych Konstytucjach.

92. Agregacja do Braci Mniejszych
Ojciec Joachim, prokurator, miał taką odpowiedź Stolicy Apostol-

skiej, że nie może otrzymać aprobaty, jeśli nie wybierze reguły. Wie-
dział, że Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi
miał zawsze szczególną sympatię do Zakonu Serafickiego z racji Ta-
jemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP oraz że był wyciągnięty z bagna
przez jednego ze świętych tego zakonu podczas swej podróży do Rzy-
mu. Wtedy to został ocalony od zatonięcia przez jakiegoś świętego
z zakonu Braci Mniejszych, dzięki wstawiennictwu św. o. Franciszka.
[o. Joachim] zwrócił się do ówczesnego Ministra Generalnego Zakonu
Serafickiego, Najczcigodniejszego o. Mateusza od św. Stefana, prosząc,
by zezwolił obrać Regułę św. o. Franciszka.

W tej sprawie rozpoczęli naradę z Najczcigodniejszym o. Fran-
ciszkiem Dias, Prokuratorem Generalnym Misji Królestwa Hiszpanii,
i z cudownego zrządzenia Opatrzności Bożej znaleziono Regułę na-
śladowania dziesięciu cnót ewangelicznych Błogosławionej Dziewicy
Maryi, dawno już zatwierdzoną przez trzech Papieży: Aleksandra VI,
Juliusza II i Leona X.

Najczcigodniejszy Ojciec Minister Generalny i o. Dias uznali, że
ta Reguła najzupełniej odpowiada duchowi Marianów od Niepokalanego
Poczęcia NMP i ją doradzali. Kiedy zdumiony o. Joachim, prokurator,
przeczytał, że jest zgodna z Kapitułami i normami mariańskimi, sądził,
że spodoba się także Czcigodnemu Słudze Bożemu Ojcu Stanisławowi
od Jezusa Maryi. Wybrał ją dla Zgromadzenia Marianów i szczęśliwie
otrzymał najpierw przyjęcie i przyłączenie swego Zgromadzenia Ma-
rianów do Świętego Zakonu Serafickego Braci Mniejszych pod tą Re-
gułą naśladowania NMP.

Wówczas Bóg sprawił, że z wielką życzliwością papież i kardy-
nałowie, zdziwieni tym zakonem i bardzo odpowiednią dla niego re-
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gułą, wyrazili zgodę. [Ojciec Joachim] otrzymał aprobatę przez breve
apostolskie tego Najświętszego Pana naszego Innocentego XII papieża.
Tekst aprobaty jest następujący:

93. Breve apostolskie Innocentego XII
„Umiłowanemu Synowi Naszemu i Stolicy Apostolskiej Nuncju-

szowi, rezydującemu w Królestwie Polskim
Innocenty Papież XII
Umiłowany Synu nasz, pozdrowienie i apostolskie błogosławień-

stwo.
Stanął przed nami umiłowany syn Joachim od św. Anny, kapłan

i prokurator zakonu i zgromadzenia kapłanów i konwersów, Maria-
nami się zwących, którzy wzięli sobie za zadanie naśladowanie i cześć
Bogarodzicy w Zgromadzeniu Dziesięciu Cnót Błogosławionej Dzie-
wicy Maryi w Królestwie Polskim. Zgromadzenie to, założone przez
umiłowanego syna Stanisława od Jezusa Maryi, już dawniej powagą
Ordynariusza i umiłowanego syna naszego i Stolicy Apostolskiej na
Królestwo Polskie ówczesnego Nuncjusza i tamże rezydującego w die-
cezji poznańskiej ustanowione, teraz zostało dopuszczone przez umi-
łowanego syna obecnego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniej-
szych św. o. Franciszka na mocy władzy i przywilejów Apostolskich
mu przysługujących do profesji i zachowywania Reguły dziesięciu
cnót Błogosławionej Dziewicy Maryi, przez Stolicę Świętą prawnie
i uroczyście zaaprobowanej i dla mężczyzn należycie przystosowanej
pod tytułem, czyli wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Tejże Boga-
rodzicy Dziewicy z obowiązkiem, czyli praktyką niesienia pobożnej
pomocy zostającym w czyśćcu, jako też pomagania proboszczom
w administrowaniu sakramentów, nauczaniu wiernych Chrystusowych.
Stosownie do przywilejów Apostolskich wymienionych w tymże re-
skrypcie wspomnianego Ministra Generalnego z 21 września samo
Zgromadzenie tym sposobem dopuszczone powinno korzystać z przy-
wilejów, łask i odpustów przez Stolicę Świętą udzielonych zakonom,
przez powyższą regułę poświęcającym się lub mającym się poświęcić
Bogu na służbę.

A chociaż, jak się okazuje z jego treści, o ważności tego patentu
nigdy nie można ani należy powątpiewać, iżby całkowity swój skutek
mógł osiągnąć, to jednak dla ubezpieczenia się, by wykonywania, za-
chowania i użytku powyższego patentu nie były przez niektórych umi-
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łowanych naszych zakonnych synów lub też czasem i przez inne osoby
postronne w czymkolwiek zwalczane lub utrudniane, dlatego powyższy
Przedstawiciel prosił nas pokornie, abyśmy z łaskawości Apostolskiej
zechcieli temu odpowiednio zaradzić. My przeto tegoż Przedstawiciela
uwalniamy od wszelkich ekskomunik, suspens, interdyktów, innych ko-
ścielnych orzeczeń, cenzur i kar, wynikłych z prawa lub przez ludzi
z jakiejkolwiek przyczyny czy powodu nałożonych i jakimi w jaki-
kolwiek sposób mógłby być obłożony, dla osiągnięcia skutku w tej
tylko jedynie sprawie niniejszym rozgrzeszamy i uważając za rozgrze-
szonego. Przychylamy się do tych próśb i Twej dyskrecji pozostawiamy
zbadanie, czy ta sprawa, jak twierdzi wymieniony Przedstawiciel, do-
tyczy wyjętych spod jurysdykcji biskupiej.

Niniejszym powierzamy i polecamy Ci, abyś wezwał, kogo należy,
przystąpił do wypełnienia i zachowania wspomnianego Patentu Minis-
tra Generalnego i tego wszystkiego, co on zawiera, zgodnie z jego
formą i treścią, byle rozsądzenie tej sprawy nie było już gdzie indziej
rozpoczęte. Wobec tego powagą naszą Apostolską Tobie wyznaczone-
mu Reskryptem Publicznym mocą niniejszego Dekretu udzielamy pełnej
władzy: do pociągania do odpowiedzialności zakonników i wszystkich
innych chcących sprzeciwiać się egzekucji, zachowaniu i wypełnianiu
tego Dekretu ile razy, gdzie i kiedy zajdzie potrzeba, oraz ilekroć wy-
padnie do okładania ich wyrokami itd. przy zachowaniu formy Soboru
Trydenckiego do ogłaszania, nakładania, zwiększania kar, interdyktu
na nieposłusznych, a nawet, jeśli zajdzie tego potrzeba, wzywania po-
mocy władzy świeckiej, jak również stosowania wszelkich innych środ-
ków koniecznych, a to wszystko bez względu na dawniejsze zarzą-
dzenia, konstytucje i rozporządzenia Apostolskie i wszelkie inne ja-
kiekolwiek sprzeciwy.

W Rzymie, u Najświętszej Maryi Panny Większej, pod sygnetem
Rybaka, dn. 24 listopada 1699, Pontyfikatu zaś naszego IX.

B. kard. Prodatariusz
Miejsce pieczęci Rybaka”.

94. Dokument przyjęcia do zakonu serafickiego 
„Brat Mateusz od św. Stefana, Lektor Jubilat, Minister Generalny

i Sługa całego Zakonu Świętego Ojca naszego Franciszka.
Umiłowanym w Panu Braciom, Kapłanom, Klerykom i Konwer-

som, Marianami zwanym, pod tytułem, czyli wezwaniem Niepokala-
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nego Poczęcia Dziewicy Bożej Rodzicielki służbę Bogu w świętych
ćwiczeniach pełniącym, obecnym i przyszłym – pozdrowienie w Tym,
który jest prawdziwym Zbawieniem. 

Niektóre pobożne osoby naszego Serafickiego Zgromadzenia już
wcześniej zapoczątkowały i rozwinęły w Kościele Bożym święte na-
śladowanie Błogosławionej Dziewicy Maryi i ułożyły regułę pełną du-
cha pobożności, którą pod tytułem Reguły dziesięciu cnót tejże Bło-
gosławionej Dziewicy Maryi dla mężczyzn i niewiast, czyli dla braci
i sióstr, aprobował uroczyście śp. Aleksander VI, a później pobożnej
pamięci Juliusz II Listem apostolskim „Ad ea quae”, z dnia 6 stycznia
1506 r., na nowo zatwierdził i łaskawie umocnił. Gdy następnie liczba
wiernych Chrystusowych obojga płci oddanych naśladowaniu Boga-
rodzicy na podstawie tejże Reguły wzrosła, śp. Leon X rozdzielił ich
na trzy zakony przez siebie aprobowane, przepisując wszystkim to samo
naśladowanie, czyli Instytut Naśladowania Dziesięciu Cnót pod po-
słuszeństwem, czyli kierownictwem Braci Mniejszych (jak zostało pod-
kreślone w Liście apostolskim tegoż Leona X, zaczynającym się od
słów: „Regulam profitentibus” itd. z 8 sierpnia 1517 r. i obszerniej
w innym: „Cum in honorem” itd., wydanym dnia 14 lipca tegoż roku).
Nadto sam Leon X i wielu innych papieży, jego następców, obdarzyło
Instytut wielkimi przywilejami, łaskami, odpustami, przebaczeniem
grzechów, egzempcją, indultami, nowymi czy też zapożyczonymi
z udzielonych dawniej innym zakonom i zgromadzeniom, co wszystko
zostało zawarte i wyjaśnione w Księdze tej Reguły o naśladowaniu
Maryi.

Przeto Wy, którzyście już za upoważnieniem Władzy Ordynariusza
obrali sobie we wspomnianych ćwiczeniach duchownych pełnić po-
bożną służbę Bogu pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Boga-
rodzicy Maryi, a teraz pragniecie coraz doskonalej z dnia na dzień
naśladować Bogurodzicę, według Reguły dostosowanej dla mężczyzn,
wspomnianej w Księdze, i korzystać z łask, egzempcji, odpustów
i przywilejów tamże dokładnie podanych dla naśladowców dziesięciu
upodobań, czyli cnót Błogosławionej Maryi, przedstawiliście nam przez
o. Joachima od św. Anny, Członka Waszego Instytutu i Waszego w tym
świętym mieście Prokuratora, pokorną prośbę, abyśmy przychylili się
łaskawie do użycia w tej sprawie władzy udzielonej nam miłościwie
przez Stolicę Apostolską.
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Sprzeciwilibyśmy się myśli i zamiarom Stolicy Świętej, gdybyśmy
odmówili w tej sprawie spełnienia Waszej prośby. Przeto powagą i wła-
dzą – obecnie i w innych Listach apostolskich nam udzieloną – roz-
ważnie się posługując, przyjmujemy miłościwie Was wszystkich i każ-
dego z osobna, kapłanów, kleryków i konwersów, członków rzeczo-
nego Instytutu, jak również i tych, którzy w przyszłości będą do niego
dopuszczeni, i wprowadzamy Was jako Współbraci do naszej Sera-
fickiej Rodziny. Jednocześnie pozwalamy, abyście mogli w habicie za-
konnym, który nosicie, ślubować na wspomnianą Regułę dziesięciu
upodobań, czyli cnót Błogosławionej Dziewicy Maryi, przystosowaną
[jak powiedziano] dla mężczyzn. Nadto pozwalamy, byście się zwrócili
do Stolicy Apostolskiej dla otrzymania upoważnienia do swobodnego
korzystania ze wszystkich i z poszczególnych przywilejów, łask, od-
pustów, przebaczenia grzechów, egzempcji i indultów apostolskich wy-
żej wymienionych, które na mocy wymienionej profesji należą się
i przysługują Wam i Waszym następcom.

My ze swej strony mocą udzielonej nam władzy i upoważnienia
potwierdzamy to i oświadczamy. Polecamy Wasz zakon – który odtąd
zwać się będzie Dziesięciu Upodobań, czyli Dziesięciu Cnót Błogo-
sławionej Dziewicy Maryi pod tytułem, czyli wezwaniem Jej Niepoka-
lanego Poczęcia – jego Braci Kapłanów, Kleryków i Konwersów łas-
kawości i opiece Najjaśniejszych i Najczcigodniejszych Ordynariu-
szów diecezji i Nuncjuszów Stolicy Apostolskiej, a szczególniej nie-
złomnego i prawowiernego Królestwa Polskiego, gdzie początek wziął
i ma nadzwyczajną żywotność. Oby Najwyższy pozwolił mu wzrastać
z dnia na dzień na uwielbienie i chwałę swej Najświętszej Matki i cześć
Jej Niepokalanego Poczęcia oraz ku większej ozdobie i wiecznemu
a niewiędnącemu pięknu naszej Serafickiej Rodziny.

W naszym Świętym Konwencie Ara Coeli, dnia 21 września 1699,
a od pierwszej apostolskiej aprobaty naszego Zakonu roku 491.

br. Mateusz od św. Stefana, Minister Generalny
Miejsce pieczęci
Z polecenia Najczcigodniejszego Ojca br. Mikołaj de Leon, Se-

kretarz Generalny Zakonu”.
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95. Reakcja o. Stanisława
Ojciec Joachim od św. Anny, po załatwieniu tych spraw, wrócił

z Rzymu do Polski z tak bardzo upragnioną łaską Stolicy Apostolskiej;
zastał Czcigodnego Sługę Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi
chorego w klasztorze Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jerozolimie. W je-
go ręce złożył zlecone zadanie, a Sługa Boży stwierdził, że Reguła
naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny dokładnie jest przysto-
sowana do stanu mariańskiego – a o niej nigdy przedtem nie wiedział
ani słyszał. Przepełniony wielką radością za tak niezwykle miłą dlań
wieść, dziękował Bogu Najwyższemu i Jego Najchwalebniejszej Matce
Maryi, że nie umarł przed zobaczeniem tej Reguły Maryi Dziewicy.
Trzymając ją w swych rękach i całując z uczuciem wielkiej miłości,
ten słaby starzec pragnął widzieć w niebie Najchwalebniejszą Rodzi-
cielkę Bożą Maryję. Trzymając w rękach [regułę] Jej cnót i mając
ją na ziemi przed oczyma, za starcem Szymonem mówił: „Teraz,
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (Łk 2,29).

Gdy Sługa Boży dowiedział się od o. Joachima, że [ten] nie wystarał
się o zatwierdzenie jego konstytucji, bo myślał, że Reguła wystarczy,
a mógł i Regułę przyjąć, i potwierdzić konstytucje swego zakonu pod
tą Regułą, Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi
trochę się zaniepokoił i to go zabolało. Jednak Reguła Najświętszej
Maryi Panny łagodziła wszelki ból. 

Toteż wzmocniony nieco w swej słabości, [z] niewypowiedzianą
radością, wraz z braćmi pospieszył ze swej celi do kościoła Wieczerzy
Pańskiej i bardzo pobożnie odśpiewał hymn dziękczynny Te Deum
laudamus. Następnie powrócił do celi. Będąc świadomy swej śmierci,
powiedział braciom, że wkrótce umrze; uczynił taki drugi i ostateczny
testament. 

96. Drugi testament 
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen.
Ja Stanisław od Jezusa Maryi, niegdyś niegodny zakonnik Szkół

Pobożnych, a teraz z miłosierdzia Bożego Zakonu Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny, szykuję się z miłości Boga do wy-
pełnienia Jego postanowienia, że wszyscy ludzie muszą raz umrzeć.

Oświadczam, że odchodzę z tego świata w wierze rzymskokato-
lickiej. Za nią byłem gotowy przelać krew w czasie wojny szwedzkiej.
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Gdy przechodziłem z socjuszem z miasta Warszawy obok kościoła
Dominikanów, żołnierz heretycki napadł na mnie z ostrym mieczem.
Chociaż socjusz, który był Niemcem, uciekł, ja ukląkłem i pochyliłem
głowę na ścięcie, lecz z Opatrzności Bożej żadnej rany nie odniosłem,
choć trzy razy byłem mocno uderzony i odczuwałem ogromny ból
prawie przez półtorej godziny.

Teraz dziękuję Dobremu Bogu, że mnie zachował na dłuższe mę-
czeństwo. Doświadczyłem bowiem bardzo ciężkich prześladowań
w Zgromadzeniu Szkół Pobożnych, omal nie zostałem zabity z nie-
nawiści. Tym, którzy mi to czynili, przed Bogiem odpuszczam. Na
podstawie breve Klemensa X uzyskałem zwolnienie z przysięgi wy-
trwania w zakonie pijarów. Odrzuciłem beneficja kościelne i prałatury,
które ofiarowali mi moi szczególni opiekunowie, biskupi – krakowski
Trzebicki i płocki Gembicki.

Z natchnienia Bożego, za radą najwybitniejszych teologów oraz
za zgodą kurii biskupiej krakowskiej i poznańskiej przywdziałem biały
habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W nim niezwłocznie, posłusznie i ulegle przedstawiłem się Najświęt-
szemu i Najczcigodniejszemu Panu Ranucciemu, Nuncjuszowi Apo-
stolskiemu w Polsce. Otrzymałem od niego błogosławieństwo, pochwa-
łę i utwierdzenie w zamiarze założenia obecnego Zgromadzenia.

Nie powtarzam tu tego wszystkiego, co jest w Aktach erekcyjnych,
uniżam się raczej pokornie z celnikiem i proszę Majestat Boży, aby
w swym miłosierdziu, przez zasługi Pana mojego Jezusa Chrystusa
i Najświętszej Maryi Panny oraz wszystkich Świętych odpuścił im
wszystkie grzechy oraz należne za nie kary.

Zgromadzenie to, którego jestem niegodnym Przełożonym, na wieki
powierzam jak najpokorniej Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Je-
go Najwybrańszej Bożej Rodzicielce Maryi. Oni są prawdziwymi i je-
dynymi Założycielami, Zwierzchnikami, Obrońcami i Patronami tego
maleńkiego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia, wspomagającego
zmarłych.

Zalecam gorąco moim Towarzyszom i jeżeli wolno mi powiedzieć,
Synom moim, miłość Boga i bliźniego, gorliwość o wiarę katolicką,
cześć, miłość i posłuszeństwo dla Stolicy Apostolskiej, wierne zacho-
wanie ślubów, pokorę, cierpliwość, wspomaganie zmarłych i pokój ze
wszystkimi.
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Proszę wszystkich, domowników i obcych, jeśli kogoś obraziłem
lub zgorszyłem, aby mi wybaczyli moje ułomności dla miłości Jezusa
Chrystusa.

Prześwietnemu Domowi Wierzbowskich składam nieskończone
dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa i spodziewam się, że za-
wsze będzie bardzo życzliwy dla naszego małego Zgromadzenia.

Wiele łask otrzymałem od Jego Eminencji Najczcigodniejszego
Księcia Kardynała Radziejowskiego, za które niech Bóg nagrodzi Emi-
nencję życiem wiecznym.

Prześwietnych i Najczcigodniejszych Księży Biskupów – Poznań-
skiego i Krakowskiego – pokornie proszę, aby to maleńkie Zgroma-
dzenie, prawomocnie i kanonicznie założone w ich diecezjach, zech-
cieli utrzymywać, zachowywać i ochraniać.

Niech Bóg wspomni i obdarzy nagrodą wieczną Zakonników Nowej
Jerozolimy za okazaną mi miłość, życzliwość, tolerancję, a także Wiel-
ce Czcigodnych Kapłanów Życia Wspólnego i wszystkich mieszkań-
ców. 

Odchodzę, aby już nie wrócić. Módlcie się za mnie do Boga, a ja
za Was będę się modlił, kiedy przez Wasze modlitwy dostąpię mi-
łosierdzia Bożego.

Obraz mojej osoby do oglądania pozostawiam ciekawym. Natomiast
zakonnikom pozostawiam do naśladowania obraz życia Pana mojego
Jezusa Chrystusa.

Wszystko to spisano Roku Pańskiego 10 kwietnia 1701, potwier-
dzam i podpisuję, chociaż ledwo mogę podpisać bardzo chorą ręką,
ale z najzdrowszym umysłem danym mi przez Boga.

Stanisław od Jezusa Maryi, niegodny Przełożony Zakonu Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”25. 

97. Rzymskie kapelusze 
Gdy Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi spo-

strzegł, że o. Joachim od św. Anny i br. Antoni mają białe kapelusze,
przyniesione z Rzymu, a w całym Zgromadzeniu używano czarnych,
zapytał o przyczynę tej nowości. Ojciec Joachim odpowiedział, że biały
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kapelusz lepiej pasuje do białego habitu. Sługa Boży odrzekł, że nie
ma żadnego związku kapelusza z habitem. Dla habitu istotne jest, żeby
był jasny i biały, na wyrażenie wewnętrznej niewinności Niepokalanego
Poczęcia NMP. Natomiast kapelusz jest rzeczą dodatkową, którą można
używać albo nie używać. Dlatego powiedział: „Ojcze Joachimie, proszę
cię, i już tyle razy prosiłem, abyś nic nie zmieniał w tym Zgromadzeniu
Niepokalanego Poczęcia. Mówię ci bowiem, że to nie ja, ale sam Bóg
w Kościele Bożym je wzbudził, i tak powinno trwać zawsze, bez żad-
nych nowości”. Kazał pociąć na małe kawałki te białe nakrycia głowy,
bo być może, duchem proroczym oświecony, przewidywał w przy-
szłości coś bardziej gorszego z tymi białymi kapeluszami. 

98. Przyjęcie nowej reguły
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi nie mając

już nic wspólnego z tym światem, oczekiwał oddania ducha swego
w tej chorobie i spodziewał się, że wkrótce na pewno umrze. Było
to niewątpliwie pod wpływem oświecenia: Bóg obiecał mu, że zanim
król szwedzki Karol powróci z Saksonii i Śląska, które nieprzyjaźnie
niszczył przez swych heretyckich żołnierzy, a i wiele zła wyrządził
Polsce, przez którą przechodził, Sługa Boży umrze. Tego tylko sobie
życzył, i aby nie zobaczyć ich powrotu, prosił raczej o śmierć, aby
nie słyszeć o bezczeszczeniu kościołów, co czyniliby heretycy powra-
cający do Polski. Dobry Bóg na jakiś czas odłożył obietnicę śmierci,
że [o. Stanisław] umrze, zanim Szwedzi powrócą, i ku zdumieniu wszys-
tkich niespodziewanie wyzdrowiał. 

[Ojciec Papczyński] nie złożył jeszcze ślubów ani on, ani żaden
z braci na Regułę naśladowania Najświętszej Maryi Panny, przywie-
zioną dla niego z Rzymu. Ze względu na ciężką chorobę nie mógł
stawić się przed Nuncjuszem Apostolskim dla dopełnienia postanowień
papieskich.

Bóg nie chciał, aby umarł w tej szczególnej porcjunkuli [małej
celi] bez złożenia ślubów na Regułę Najświętszej Maryi Panny. A tego
chciał go pozbawić szatan i przeciwnicy. Wyszło jednak inaczej, z woli
Najmiłosierniejszego Stwórcy dla wiernego sługi swego i przez wsta-
wiennictwo Najłaskawszej Bożej Rodzicielki dla swego czciciela. Czci-
godny Sługa Boży Ojciec Stanisława od Jezusa Maryi powracając do
zdrowia, zwołał na kapitułę swych współbraci, przedstawił im i polecił
przeczytać bardzo uważnie i pobożnie Regułę naśladowania dziesięciu
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cnót Najświętszej Maryi Panny. Z wielkim zapałem i niewypowiedzia-
ną radością wszyscy słuchający dziwili się, że Reguła jest tak odpo-
wiednia. Jednogłośnie wyrazili pragnienie przyjęcia jej. Chcieli nie-
zwłocznie złożyć na nią profesję uroczystych ślubów. Podpisali więc
do Nuncjusza Apostolskiego następujący memoriał.

99. Memoriał przekazany Nuncjuszowi Apostolskiemu Franciszkowi
Pignatellemu, Arcybiskupowi Tarentino 

„Najdostojniejszy i Najczcigodniejszy, szczególny Panie Protekto-
rze Wspólnoty Mariańskiej.

My niżej podpisani, niegodni Przełożeni i Kapłani Zakonu Nie-
pokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi Kongregacji Ma-
riańskiej, dla wspomagania zmarłych i pomocy proboszczom, zebrani
wspólnie na kapitule, po odprawieniu Mszy wotywnej do Ducha Świę-
tego, przyjmujemy w Panu, a także w imieniu pozostałych Braci, tak
Kleryków jak i Konwersów jednomyślnych z nami, Regułą naślado-
wania dziesięciu cnót Błogosławionej Dziewicy Maryi, naszej Pani,
uznaną i zatwierdzoną przez papieży: śp. Aleksandra VI, Juliusza II
i Leona X. Na nasze prośby została nam łaskawie przysłana z Rzymu
przez Najczcigodniejszego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniej-
szych Obserwantów, abyśmy na nią ślubowali, na mocy przywilejów
udzielonych im przez Świętą Stolicę Apostolską. Załączamy również
breve apostolskie śp. papieża Innocentego XII. Na mocy tego breve
pragniemy złożyć profesję ślubów uroczystych według wspomnianej
Reguły i zachowywać ją za łaską Bożą.

Dlatego prosimy Najdostojniejszego Nuncjusza Apostolskiego, Pana
i Protektora naszego, do którego to breve zostało skierowane, aby ze-
chciał przyjąć je łaskawie i zdecydować swoją powagą, byśmy mogli
jak najrychlej złożyć naszą profesję, głównie z powodu ciężkiej nie-
mocy naszego Przełożonego, który z wielkim utęsknieniem pragnie tego
samego i prosi o to pokornie Jego Najczcigodniejszą Ekscelencją. Na
uwierzytelnienie tego podpisujemy się sami i w imieniu innych i sta-
wiamy dawną pieczęć Zgromadzenia.

W Nowej Jerozolimie, w Wieczerniku Pańskim, dnia 4 kwietnia
roku 1701

Stanisław od Jezusa Maryi, Przełożony Generalny
Józef od Wszystkich Świętych, Przełożony Puszczy [Korabiewskiej]

i Asystent Zgromadzenia 
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Joachim od św. Anny, Asystent i Prokurator Generalny
Cyprian od św. Stanisława, Przełożony Wieczernika i Sekretarz

Zgromadzenia
Jakub od św. Anny, Przełożony z Goźlina 
Konstanty od św. Kazimierza, Kaznodzieja Generalny”. 

100. Śluby o. Stanisława w Nuncjaturze, a innych marianów w Wie-
czerniku

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi pragnął
złożyć uroczystą profesję na przeznaczoną mu przez Boga Regułę Naj-
świętszej Maryi Panny, zanim umrze. Choć stary i słaby, udał się z tym
swoim i swych braci memoriałem do Warszawy oddalonej o 7 mil
od Nowej Jerozolimy, do Nuncjusza Apostolskiego. Stawił się przed
nim i został jak najserdeczniej przyjęty. Na ręce tegoż Nuncjusza Apo-
stolskiego Franciszka Pignatellego, Arcybiskupa Tarentyńskiego, złożył
profesję uroczystą w Zakonie Niepokalanego Poczęcia na Regułę Naj-
świętszej Maryi Panny. Było to 6 czerwca 1701 r. 

Tak odrodzony przez profesję według rad ewangelicznych Chrystusa
Pana, Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, jak
orzeł odnawiający swą młodość pospieszył do Nowej Jerozolimy i roz-
ciągnąwszy swe ręce na mariańskie swe pisklęta, wezwał ich również
do lotu ku wspaniałemu Słońcu cnót Najświętszej Maryi Panny, bardzo
jasno świecących w Regule. 

Przybył do swego klasztoru Wieczerzy Pańskiej, przedstawiającym
owo miejsce, gdzie niegdyś Apostołowie po otrzymaniu Ducha Świę-
tego mówili różnymi językami. Teraz wszyscy bracia marianie, których
serca rozpalił ten sam Duch Święty, za przyzwoleniem Stolicy Świętej,
z nakazu Nuncjusza Apostolskiego, złożyli uroczystą profesję na Re-
gułę Najświętszej Maryi Panny, w ręce Czcigodnego Sługi Bożego
Ojca Stanisława od Jezusa Maryi, jako swego prawowitego przeło-
żonego i założyciela Zgromadzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia
NMP.

101. Śmierć o. Stanisława
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi zobaczył

już to, czego pragnął, i trzymając ową Regułę Maryi Dziewicy, jakby
odnalezioną drogocenną perłę ewangeliczną, razem z braćmi radował
się i nawzajem składali sobie życzenia. Teraz pełen dni przeżytych
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w pracach dla Boga i jego świętego Kościoła, czciciel Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny toczył najcięższy bój, walcząc aż
do ostatniego momentu życia. Był wysuszony wielką gorączką trwającą
prawie miesiąc i dobrowolną pokutą za cierpiących w czyśćcu. 

Gdy już nie miał nic wspólnego z tym światem i tęsknił za ojczyzną
niebieską, za bezcenną koroną, po odbyciu wielkiego jubileuszu, cele-
browanego w tym czasie, gdy już czuł zbliżającą się śmierć, po spo-
wiedzi prosił o Święty Wiatyk. Przyjmował [go] z wielką pobożnością,
prosił także o święte namaszczenie, które również przyjął z wielką
czcią. 

Teraz, gdy tak często pragnął i wzdychał, aby zostać odłączonym
od tego świata i być z Chrystusem, w obecności braci, którym udzielił
swego błogosławieństwa, z trudnym do opowiedzenia uczuciem serca
i nabożeństwa, modlił się wzruszony. Choć bardzo słaby na ciele, ale
z pełną świadomością, obejmując krzyż, bardzo spokojnie oddał Bogu
ducha. Było to 17 września 1701 r. w święto stygmatów św. o. Fran-
ciszka, którego opiece oddał siebie z całym swym Mariańskim Zgro-
madzeniem. 

Ponieważ Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi
przez całe swe życie był wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny,
Bożej Rodzicielki, i żarliwym obrońcą Jej kultu, zechciał Chrystus Pan
obdarzyć sługę Najmilszej Matki Swojej podwójnym przywilejem,
a mianowicie: zanim [o. Stanisław] umarł, złożył profesję na Regułę
naśladowania Bożej Rodzicielki; naśladował Ją w podobnym miejscu
śmierci. Podobnie jak Boża Rodzicielka, umarł w jerozolimskim Wie-
czerniku, on w Nowej Jerozolimie [w klasztorze] Wieczerzy Pańskiej,
przeżywszy 70 lat.

102. Opis pogrzebu
Po jego świętej śmierci współbracia z szacunku dla niego oraz

z powodu szeroko i daleko rozsiewającej się sławy jego świętości nie
ośmielili się pochować jego ciała jak zwykle to czyniono. Zrobiono
nowy, tylko dla niego, grób w kościele Wieczerzy Pańskiej.

Przybyło wielu kapłanów i różnych zakonników nie tylko z tej
miejscowości Nowa Jerozolima, lecz także z innych, przejętych sławą
jego świętości i dla własnej pociechy, aby wziąć udział w jego po-
grzebie. Bracia Mniejsi św. o. Franciszka i współbracia marianie złożyli
do grobu z wielkim uszanowaniem [ciało o. Stanisława]. Zbiegły ze-
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wsząd lud był zdumiony i zapłakany, smucąc się z utraty takiego świę-
tego męża, Ojca ubogich i sierot, pocieszyciela dusz, z którego rad
za jego życia korzystali, że teraz już go nie ma. Mając jednak głębokie
przekonanie o jego świętości, gdy odszedł do Boga, polecali jego mod-
litwom siebie i swoje sprawy. Ufali jego modlitwom, kiedy jeszcze
żył, i bywali uzdrawiani z różnych nieszczęść i chorób. Inni obficie
karmili się słowem Bożym wychodzącym z jego ust. Ci, których był
kierownikiem sumienia, sądzili, że bez niego trudno będzie im żyć.
Wszyscy byli jednak radzi, że sam Sługa Boży wybrał dla siebie naj-
lepszą cząstkę, której nigdy nie będzie pozbawiony.

CZĘŚĆ IV. Po śmierci 

103. Ojciec Stanisław ukazuje się po śmierci współbraciom
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi ukazywał

się po śmierci we śnie różnym braciom: jednych nawoływał do zgody,
innych do poprawy życia, jeszcze innych do przestrzegania we wszys-
tkim świętej Reguły naśladowania NMP. 

W taki sposób ukazał się we śnie i niezwykle ostro napomniał
pewnego nieposłusznego brata. Później stał się on ku podziwowi wszys-
tkich tak posłusznym, że prześcigał ich w uległości. Zawsze się bał,
że Sługa Boży ukaże mu się powtórnie z podobnym napomnieniem.
Za jego przykładem i inni stawali się skłonniejsi do praktykowania
posłuszeństwa. Ten brat już jako staruszek sam mi o tym opowiadał,
a także opowiadali inni ojcowie.

104. Przygoda ks. Sasina
Jakub Sasin, kleryk diecezjalny, będąc jeszcze młodym i silnym,

wszędzie prześladował braci mariańskich, często ich lżył. Ukazał mu
się we śnie Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi
z krzyżem w ręku i tak mu powiedział: „I ty, młodzieńcze, przeciwko
mnie?”. Uderzył go mocno krzyżem w nos, a kleryk z wielkiej bojaźni
nie mogąc już zasnąć, trząsł się cały i ledwo mógł mówić. Ubrał się
szybko i pobiegł do Wieczernika Pańskiego, aby przeprosić pokornie
braci i opowiedzieć, co mu się przytrafiło od Sługi Bożego. 

Później aż do śmierci był wielkim czcicielem Sługi Bożego i stał
się wiernym przyjacielem jego Zgromadzenia. Poznałem go jako już
staruszka w Prażmowie, gdzie żył i był proboszczem, lecz już był
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prawdziwym naszym przyjacielem. Przygotowałem go na śmierć, a on
jako wynagrodzenie za wcześniejsze prześladowania błogosławił za
życia klasztorowi Wieczerzy Pańskiej, a umierając zostawił pobożny
zapis.

105. Polecenie dane o. Józefowi
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi (jak się

z ufnością przypuszcza, już widzi w niebie niepojętą chwałę Bożej
Rodzicielki Maryi) ukazywał się we śnie przed wschodem słońca o. Jó-
zefowi od Wszystkich Świętych. Pouczał go, aby bracia odmawiali
w chórze po godzinach kanonicznych następującą modlitwę, która cho-
ciaż krótka, wspaniale wyraża wzniosłość Najświętszej Dziewicy:
„Sancta Maria et Incomprehensibili Dei Genitrix Virgo intercede pro
nobis” [”Święta Maryjo i Niepojętego Boga Rodzicielko Dziewico,
wstawiaj się za nami”]. Od tamtej pory modlitwę tę odmawiają bracia
marianie w chórze lub poza nim, po modlitwie „Sacrosanctae et In-
dividuae Trinitati”26.

Inne wydarzenia należy pominąć, gdyż obecnie już nic nie mam
pod ręką ani w pamięci. Dopiero teraz podejmowane są starania o pro-
ces Sługi Bożego z racji niżej podanych. Całe niemal piekło czyniło
starania, aby ukryć sławę jego [o. Stanisława] świętości i zasługi. 

106. Nienaruszony stan ciała
Po czterech latach od śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Sta-

nisława od Jezusa Maryi otwarto jego grób. Jest podziwu godne, że
dość mocna trumna, ale w podmokłej ziemi złożona, spróchniała i uleg-
ła zepsuciu, ale ciało było nienaruszone i nawet nie był zniszczony
ani zmieniony kolor habitu.

Innym razem, po dwudziestu latach od śmierci Sługi Bożego, gdy
pewien biskup usiłował w ostry i bezwzględny sposób zniszczyć Zgro-
madzenie, po odbyciu wizytacji w innych naszych klasztorach przybył
do Wieczernika Pańskiego i nakazał otworzyć jego [o. Stanisława] grób.
Gdy go [o. Papczyńskiego] ujrzał w tak nienaruszonym stanie, przejęty
strachem i pokonany mocą cudu, musiał wypowiedzieć do braci te
słowa: „Teraz widzę, że będziecie go uznawali za świętego”. Kazał
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zamurować jego grób i od tamtego czasu łagodnie traktował jego zakon.
Niech Bóg wszechmogący i miłosierny uczyni ze swym sługą to, co
zechce w swoim Boskim Majestacie w przyszłym wieku. Amen.

107. „Rozproszenie rostkowskie”27 
Z wielką mocą i przebiegłością całe piekło trudziło się, aby zakon

Niepokalanego Poczęcia NMP zagasić w Kościele Bożym. Nie mogło
jednak nic zrobić, dopóki żył Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław
od Jezusa Maryi. Trudno natomiast wypowiedzieć, jakich sposobów
i jakimi prześladowaniami dręczył marianów po śmierci Założyciela.
Podburzał różnych ludzi, którzy prześladowali zarówno Zgromadzenie,
jak i braci. Podsuwał biskupom, magnatom i senatorom, jak mają dzia-
łać, aby zniszczyć powstałą niedawno w Kościele Bożym tę dziedziczną
cząsteczkę Maryi Dziewicy. Świeża jest jeszcze pamięć świętości zasług
i prac Sługi Bożego w Kościele Bożym i wielka cześć jego w wielu
sercach. Ponieważ z Bożego natchnienia powstało to dzieło, przeciw-
nicy nie mogli go zniszczyć.

Szatan widząc, że jego działania mogą całkowicie przepaść, przybrał
inną maskę do podstępów i cięższych prześladowań. Z taką przemyśl-
nością i sposobem zaczął atakować Zgromadzenie Mariańskie, od ja-
kich nawet wiele kwitnących państw rozpada się, giną potężne kró-
lestwa, upadają niezwyciężone imperia.

Szatan wie, że nie ma nic bardziej szkodliwego dla wszystkich
społeczności, jak wewnętrzna domowa walka i niezgoda braci. Żadna
rzecz nie ulega tak wielkiej ruinie, aniżeli ta, która psuje się od we-
wnątrz. Widząc, że ani piekielne, ani śmiertelne uzbrojone zastępy nie
mogą pokonać zgromadzenia Maryjnego, chronionego przez Bożą Ro-
dzicielkę, postanowił od wewnątrz pokonać zakon Niepokalanego Po-
częcia NMP w bardzo przewrotny sposób.

Był pewien zakonnik uczony i mądry, ale młody [Mateusz Kra-
jewski]. Ze względu na większe wykształcenie został wybrany na prze-
łożonego generalnego jako piąty po śmierci Czcigodnego Sługi Bożego
Ojca Stanisława od Jezusa Maryi.
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Stało się tak, że zamiast dawać innym przykład, odczuwał niechęć
do swego powołania. Ogarnięty pożądaniem zdobycia świeckich pra-
łatur, zadufany w swoje zdolności, ośmielił się myśleć o porzuceniu
powołania. Ponieważ nie było to łatwe, swoją własną Matkę, zgro-
madzenie Maryjne, które go w duchu zrodziło, usiłował zrujnować
i zniszczyć. Tak długo zabiegał o to i innych młodych braci prze-
konywał do swego pomysłu, że ci poddali się przełożonemu i razem
spiskowali. Oparło mu się jedynie kilku starszych i tych, którzy byli
towarzyszami Sługi Bożego. 

Gdy głowa chora, wszystkie członki cierpią. Przełożony wraz ze
swoimi zwolennikami był mocniejszy. Udali się do Nuncjusza Apo-
stolskiego i do ordynariusza miejsca, gdzie oskarżyli fałszywie braci
i siebie samych w wielu sprawach i natrętnymi prośbami starali się
doprowadzić do rozwiązania Zgromadzenia. Zapewniali, że większy
owoc przyniosą Kościołowi, jeżeli otrzymają probostwa, niż kiedy będą
przebywali wspólnie w klasztorach i brali udział w chórze, rozmy-
ślaniach i innych pobożnych praktykach.

W tym czasie biskup z powodu zarazy odczuwał brak wielu pro-
boszczów i potrzebował kapłanów. Skorzystał z tej okazji i posłał swe-
go biskupa pomocniczego filadelfijskiego Adama Rostkowskiego, aby
odbył wizytację klasztorów, rozesłał braci po parafiach, dając im be-
neficjum, oraz zamknął nowicjat. Tak wszyscy bracia zostali posłani
na parafie, a pozostało zaledwie ośmiu, którzy nie chcieli zaprzeć się
swego powołania. Sam przełożony, zdjąwszy habit, otrzymał od biskupa
bardzo dobre beneficjum, ale własną zapobiegliwością chciał zdobyć
jeszcze wyższe prałatury. Był zadowolony z siebie, że zakon mariański
doprowadził do ruiny.

108. Powrót do życia zakonnego o. Mateusza i innych marianów
Przez 5 lat zgromadzenie mariańskie skazane było prawie na za-

gładę. Jednak najłaskawszy Bóg inaczej rozporządził, pamiętając
o Swej Najwybrańszej Matce, gdyż na cześć Niepokalanego Poczęcia
zgromadzenie to zostało założone przez świętego męża. Dzięki sta-
raniom tych ośmiu braci zakonnych i po zmianie biskupa jego następca
opiekując się i sprzyjając Zgromadzeniu, nakazał wszystkim rozpro-
szonym braciom powrócić do swoich klasztorów. Po ich powrocie od-
była się kapituła; wybrano na niej innego przełożonego, który uczciwiej
kierował braćmi.
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Wówczas i ten pasterz, sprawca rozproszenia mariańskiej owczar-
ni, przymuszony dekretem, musiał powrócić. Chociaż z łaskawości bra-
ci nie otrzymał żadnej kary ze strony Zgromadzenia, to został przez
Boga dotknięty dziwną chorobą, która wydawała się karą czyśćcową
i trwała dwadzieścia lat. Oprócz innych bólów kości i ciała odczuwał
zawsze dotkliwe zimno. Jak salamandra, nie mógł nawet godziny wy-
trzymać bez ognia, a nawet jakby nim żył. Dlatego w jego celi dniem
i nocą piec był tak rozpalony, że nawet kiedy latem słońce parzyło,
trzeba było spalić wiele drewna w piecu. Gdy niekiedy ogień wy-
gasał, gasło jego [wspominanego zakonnika] życie. Ze względu na
wielki upał w jego celi, ledwo kto mógł przez pięć „Ojcze nasz” wy-
trzymać.

Więcej niż tysiąc razy śmierć przetrzymał, więcej niż trzysta razy
przyjmował Najświętszy Wiatyk, więcej niż sto razy był namaszczany
świętym olejem chorych. Niekiedy dwa razy na dzień był w agonii.
Spalił więcej niż sześć tysięcy wozów drewna, które z wielką miłością
dostarczali mu bracia. Wydawało się, że z powodu wysuszenia, nie
ma w nim ciała, a tylko skóra i kości. Pokutował jednak i swoją winę
oraz zuchwałość ze łzami w oczach zawsze wyznawał. Zmarł dobrze
przygotowany, dzięki wstawiennictwu za nim Czcigodnego Sługi Bo-
żego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi.

Nie trzeba się dziwić, jeśli ten, który usiłował znieść marianów
ratujących dusze, pokutując na tym świecie, cierpiał jakby czyśćcowe
męki. Za mojego pobytu znosił tę pokutę od Boga zesłaną i w mojej
obecności zmarł, a raczej zgasł, bo musiał wygasnąć, gdy nic już ogień
nie miał do spalenia. Niech teraz spoczywa ze świętymi. Amen.

109. Symbol Korabia na pieczęci
Wydaje się, że Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa

Maryi wszystko to przewidywał, zakładając w tym miejscu Zgroma-
dzenie i jego pierwsze fundamenty. Miejsce to nazywano „Arką Noe-
go”, jakby dla ochrony od potopu piekielnych prześladowań. I chociaż
Zgromadzenie zostało założone pod tytułem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, to jednak chciał najpierw swój zakon ubez-
pieczyć pieczęcią gołębicy trzymającej zieloną gałązkę, wyrażając
[w ten sposób] nadzieję przetrwania niebezpieczeństw. Jak niegdyś
w arce Noego uratowało się tylko osiem osób, tak pozostających w tym
zgromadzeniu ośmiu zakonników uratowało Zgromadzenie przed za-
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topieniem. Dzięki opiece i życzliwości Najwyższego Pasterza Inno-
centego XIII, który ten Instytut na nowo potwierdził, ustąpił cały potok
prześladowań. Pieczęć gołębicy została zamieniona na pieczęć wize-
runku Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, i taka jest
używana obecnie. 

110. Przyczyny trudności z rozpoczęciem beatyfikacji o. Stanisława
Zabiegi o proces Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od

Jezusa Maryi spotkały się z licznymi przeszkodami, jak: wieloma trud-
nościami ze stabilizacją zakonu, niezliczonymi prześladowaniami, na-
stępującymi po sobie wojnami w Królestwie Polskim i epidemiami.
Wśród nich była jedna większa przyczyna, a mianowicie pewien za-
konnik, socjusz Sługi Bożego, który wiele zrobił dla stabilizacji zgro-
madzenia mariańskiego; czynił to jednak z polecenia Sługi Bożego.
Posłany do Rzymu, uzyskał aprobatę i umocnienie zakonu, co stało
się przez modlitwę Sługi Bożego zanoszoną do litościwego Boga. 

Wydawało mu się, że sam więcej osiągnął niż Założyciel. Pełen
próżności chciał siebie samego uczynić jakby założycielem i patriarchą.
Objąwszy władzę w zgromadzeniu mariańskim, skrywał wszelkie za-
sługi, cnoty i świętość Założyciela i zamiast popierać z obowiązku
jego proces, raczej sobie wszystko przypisywał. Chociaż bracia i ja
sam nakłaniałem go do popierania procesu tak wielkiego Sługi Bożego,
w żaden sposób nie chciał na to się zgodzić. Również kiedy przez
dziesięć lat ciało Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława zalewała
woda, a trumna zatonęła w kościele Wieczerzy Pańskiej, nie dbał o jej
wyjęcie.

Aż on sam przeprawiając się przez Wisłę pod Warszawą, utonął
w wodzie, i tak otworzył nam drogę do prowadzenia procesu Czci-
godnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi. Jest nadzieja,
że proces ten rzeczywiście się odbędzie i wkrótce zostanie wprowa-
dzony do Kongregacji Rytów dla osiągnięcia beatyfikacji. Oby Bóg
był uwielbiony w swoim Słudze i uczczona Boża Rodzicielka Maryja
Dziewica w swym Czcicielu, i pocieszeni w swym Orędowniku zmarli
przebywający w czyśćcu. 

111. Obrazy Najświętszej Maryi Panny w życiu o. Stanisława 
Sama Maryja pokazywała i aż dotąd pokazuje, jak Czcigodny Sługa

Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi przez całe życie był otoczony
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Jej opieką. Najświętszą Bożą Rodzicielkę Maryję Dziewicę od dzie-
ciństwa obrał on sobie za Najmilszą Matkę.

Świadczą o tym obrazy Najwybrańszej Bożej Rodzicielki. Jeden,
Matki Bolesnej, pod którym urodził się Sługa Boży w domu rodzin-
nym; jeszcze za jego życia zajaśniał wielkimi cudami i słynie aż do-
tychczas. Dlatego został umieszczony w ołtarzu, w kościele braci za-
konu [o. Stanisława] w Goźlinie, w tym miejscu, gdzie zwykle płakał
diabeł, bo w żaden sposób nie mógł przeszkodzić tej fundacji, o czym
wyżej była mowa. Płacze on i teraz, kiedy obraz jest czczony przez
lud napływający zewsząd; powiadają, że nikt nie odchodzi bez otrzy-
manej łaski. 

Drugi obraz – Bożej Rodzicielki Maryi Dziewicy Łaskawej – na
którym [Maryja] obu rękami trzyma połamane strzały Bożego gniewu,
przygotowane przeciw grzesznikom. Pierwszym inicjatorem modlitwy
przy tym obrazie, dla powstrzymania grożącej bardzo epidemii, był
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, jeszcze jako
pijar. W tym celu zbudował wspaniały ołtarz dla tego obrazu i roz-
powszechniał szeroko jego kult w Warszawie oraz założył wielkie brac-
two. Zaraza ustała. Za jego przykładem w całej Polsce tejże Dziewicy
Łaskawej stawiano ołtarze w wielu kościołach i zakładano bractwa dla
wybłagania miłosierdzia Bożego, i nadal powstają. Obraz ten, którego
kult Sługa Boży rozszerzał w Warszawie, gdy za jego życia grasowała
tam epidemia, aż do tej pory słynie cudami. 

Trzeci obraz znajdował się w Luboczy; przedstawia Niepokalane
Poczęcie Maryi Dziewicy. Przed nim w kaplicy państwa hrabiostwa
Karskich Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław od Jezusa Maryi
po raz pierwszy nałożył biały habit dla podkreślenia wewnętrznej czy-
stości Niepokalanie Poczętej Bożej Rodzicielki.

Tak bardzo łaskawą okazała się Maryja Dziewica w tym obrazie
swemu słudze, że wybrał go, aby pozostał jedynie z zakonnikami w ko-
ściele klasztoru eremu mariańskiego, gdzie [o. Stanisław] założył pier-
wsze fundamenty swego zakonu. Usposobił serca państwa hrabiów,
aby ten obraz zapisali testamentem dla klasztoru, choć bardzo był dla
nich drogi. Pan hrabia zobowiązał spadkobierców, aby zaraz po jego
śmierci przeniesiono obraz do klasztoru Sługi Bożego, ponieważ przed
nim po raz pierwszy włożył biały habit.
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Po śmierci pana hrabiego jego żona, pani hrabina Anna Karska,
również nie chcąc za swego życia pozbawić się obrazu, odłożyła jego
przeniesienie. Jednak dla pomnożenia kultu zapisała w testamencie kil-
ka tysięcy na jego uroczyste i okazałe przeniesienie do klasztoru. Uczy-
niła też fundację, aby w soboty przed obrazem Najświętszej Panny
odprawiano po wieczne czasy Mszę św. Wzniosła dla siebie i swych
spadkobierców grób w tym kościele, pragnąc spoczywać po śmierci
przed tym obrazem. 

Zmarła po kilku latach, ale jej następca, syn, także nie chciał po-
zbawiać się obrazu. Prosił naszych zakonników, aby zgodzili się zo-
stawić go w jego kaplicy, dopóki będzie żył. Zakonnicy ostro domagali
się i przekonywali, aby przekazał obraz, lecz [syn hrabiego] odmówił.
Dlatego Bóg dopuścił na ten dom i na całą prześwietną rodzinę takie
utrapienia i nieszczęścia, które wprost nie dadzą się opowiedzieć. Wi-
dziano w tym oczywisty znak, że jest to skutek przetrzymywania ob-
razu, wbrew testamentowi i zamiarowi jego przodków. Jednak pan,
spadkobierca owego miejsca, wolał znosić różne cierpienia i nie wy-
puszczać obrazu ze swego domu, bo w tej prześwietnej rodzinie był
uważany za największy skarb.

Obraz ten był niegdyś wsławiony cudami w Rzymie i w Wiecznym
Mieście czcili go papieże, kardynałowie i lud rzymski. Gdy znaczny
przodek tej prześwietnej rodziny Karskich był posłem Rzeczypospolitej
Polskiej w Rzymie, papież Urban VIII podarował mu ów obraz jako
specjalną nagrodę i pozwolił zabrać do Polski. [Obraz] tak długo był
przechowywany w domu prześwietnego rodu Karskich i strzeżony
wiernie w kaplicy aż do momentu założenia Zakonu Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia przez Czcigodnego Sługę Bożego Ojca Stanisława
od Jezusa Maryi. Przed tym obrazem zamienił on czarny habit na
biały. I gdyby tych znaków i cudów nie było, obraz nie byłby prze-
kazany mariańskiemu konwentowi. 

Gdy bowiem pan spadkobierca Luboczy ciężko się rozchorował
z tych kłopotów, wielu doradzało mu, a również i ja, aby odesłał obraz
do naszego kościoła, a choroby i inne utrapienia ustaną; on nie chciał
się zgodzić. Wolał wybrać utratę życia, niż pozbawić się obrazu. Rze-
czywiście, wkrótce zmarł. Polecił swym synom, aby obraz otoczony
wielką czcią przez Czcigodnego Sługę Bożego Ojca Stanisława, bo
tylko tu przed nim przyjmował habit, przenieśli do mariańskiego kla-
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sztoru. Przez ponad trzy lata wolał leżeć chory w łóżku, niż oddać
obraz.

Po jego śmierci spadkobiercą jego dóbr został młodszy syn Józef.
On również prosił mnie i naszych zakonników, domagających się ob-
razu, aby nie zabierać go, dopóki on będzie żył. Kiedy dopominaliśmy
się stanowczo o przeniesienie obrazu, nie chciał się zgodzić. Wkrótce
zapadł na zdrowiu i nawet namowy oraz przedkładanie oczywistych
racji, że choroba ta jest skutkiem zatrzymania obrazu, nie przekonały
go, i sam to potwierdził. Jest jednak rzeczą zdumiewającą, że wybrał
raczej śmierć, aniżeli oddanie obrazu. Odpowiadał wielu i mnie: „Prze-
nieście obraz razem z moim trupem”. Pozostając przez rok w tej cho-
robie, najwyraźniej dopuszczonej przez Boga z powodu odmowy prze-
niesienia obrazu, umarł w kwiecie młodości. 

Zgodnie z jego ostatnią wolą, następcy i żona pochowali go w na-
szym kościele, ale obrazu nie chcieli przenieść. Stało się jednak tak,
że prawie wszyscy się rozchorowali. Z powodu tego oczywistego znaku
i innych niemal namacalnych zdarzeń w rodzinie, wyrazili zgodę na
przeniesienie obrazu.

Dokonali tego uroczyście i okazale po uzyskaniu pozwolenia or-
dynariusza miejsca. Gdy obraz został umieszczony w ołtarzu kościoła
eremu mariańskiego, wszyscy odzyskali zdrowie, wyszli z wielu ta-
rapatów, które gnębiły ten prześwietny dom, i odczuli nad sobą Boże
błogosławieństwo. 

Najświętsza Maryja Panna okazała przez to, że bardzo podoba się
Jej nie tylko przyjęcie przez Czcigodnego Sługę Bożego Ojca Stani-
sława od Jezusa Maryi habitu na cześć Jej Niepokalanego Poczęcia
przed Jej obrazem, ale także miejsce, gdzie Sługa Boży założył pierwszy
fundament swego zakonu. Gdy bowiem w ręce braci złożono troskę
o obraz, zasłynął on przez wielkie cuda i wydarzenia i mnóstwo ludzi
przybywało oddać mu cześć. 

112. Cudowny krzyż w Skórcu
Nie tylko te znaki wskazują, że Bożej Rodzicielce miły jest hołd

i kult Niepokalanej, składany przez Jej sługę Czcigodnego Sługę Bo-
żego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi i przez jego zakon. Również
Jej Najświętszy Syn Jezus Chrystus Pan ma szczególne upodobanie
w zakonnikach Najczcigodniejszej Swojej Matki, na co wskazuje po-
dany niżej fakt.
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W kaplicy pana hrabiego Cieciszewskiego28 znajdował się cudowny
rzeźbiony wizerunek Ukrzyżowanego Pana, jak wieść głosi, odnowiony
ręką anioła. Od starości i świateł ściemniał się ten rzeźbiony Krucyfiks,
który zasłynął wieloma łaskami. Hrabia szukał jakiegoś dobrego artysty,
aby ten go odnowił, a nie było w okolicy żadnego malarza. Pewnego
dnia do jego dworu przyszedł ktoś nieznany, w zakonnym habicie i zo-
stał bardzo gościnnie przyjęty przez hrabiego. [Hrabia] zaprowadził
gościa do swej kaplicy, aby nawiedzić krzyż i radził się go w sprawie
malarza, gdyż nosił się z zamiarem odnowienia obrazu Ukrzyżowanego.
Zakonnik zgodził się bardzo chętnie sam odnowić krzyż. Nie miał
ani farb, ani odpowiednich narzędzi. Powiedział jednak hrabiemu, że
niczego nie potrzebuje, jedynie chce, by pan poszedł do swego pałacu.
[Hrabia] zostawił więc zakonnika modlącego się w kaplicy i odszedł.
Gdy nadeszła godzina obiadu, posłał służącego, aby zaprowadził za-
konnika do stołu. Sługa wszedłszy do kaplicy, zobaczył odnowiony
już krzyż, ale zakonnik zniknął. 

Gdy powiadomił o tym hrabiego, wszyscy z jadalni przybiegli do
kaplicy i oto widzą krzyż dokładnie i wspaniale odnowiony. Pilnie
szukali zakonnika na obiad i aby pan hrabia dał mu odpowiednią za-
płatę, nie znaleźli jednak żadnego jego śladu. Wówczas zaczęła się
wielka cześć i kult krzyża i niekiedy działy się cuda.

O jakąś milę od siedziby pana hrabiego pewien prałat i kanonik
budował kościół i klasztor w Skórcu. W 1718 r. budowa ta została
całkowicie zakończona. Tymczasem w kaplicy pana hrabiego krzyż
zaczął łzawić. Wszyscy coś przeczuwając, przestraszyli się tym cudem,
czy płacz nie wskazuje jakiegoś nieszczęścia. Wzywali różnych ka-
płanów i zakonników, aby błagali o miłosierdzie Boże.

Lecz gdy mimo licznych nabożeństw cud łez się powtarzał, nasi
i inne poważne osobistości doradzali panu hrabiemu, że być może Chry-
stus Pan chce tym płaczem [dać do zrozumienia], by Jego wizerunek
przeniesiono do kościoła Braci Marianów.

Gdy rzeczywiście te przedziwne łzy powtarzały się, wówczas pan
hrabia zatroszczył się o uroczyste i okazałe przeniesienie krzyża Chry-
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czerskiej, w l. 1716-18 był kasztelanem liwskim. Cieciszewscy byli m.in. właścicielami Ozo-
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stusa Pana do naszego kościoła, [krzyża] tak do niego przemawiającego.
[Krzyż] został umieszczony w odpowiednio zrobionym ołtarzu naszego
kościoła. Zaraz zaczął jaśnieć wielkimi cudami i aż dotąd słynie. Ze-
wsząd mnóstwo ludu do niego ściąga. Tu już [Chrystus] nie płacze,
a nawet osusza łzy zasmuconych, gdyż spodobało Mu się zamieszkiwać
z zakonnikami najdroższej Swojej Matki Maryi. 

113. Portret Sługi Bożego
Wspomniane obrazy naszego Pana i naszej Pani, miały wielkie zna-

czenie dla Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi
i jego zakonu. Wypada teraz coś powiedzieć o obrazie samego Sługi
Bożego, wykonanym w Rzymie w 1752 r., bo i tu nie brakuje faktów
zadziwiających.

Będąc w Rzymie jako prokurator sprawy Sługi Bożego, starałem
się u adwokata do spraw świętych o instrukcję do procesu. Niejaki
Antoni Albertoni, malarz, obdarzony talentem i sławą, wybitny w kun-
szcie malarskim, przyrzekł z pobożności wymalować darmo obraz Sługi
Bożego29. Przekazałem mu kopię oryginału jego obrazu. Młody jeszcze
malarz, powodowany jakąś dziwną próżnością, nie starając się o po-
dobieństwo twarzy Sługi Bożego, namalował go inaczej: jako pięknego
młodzieńca, o delikatnej, zaróżowionej twarzy, tłustego, jakby codzien-
nie ucztował, o zaciekawionym spojrzeniu.

Przekonywałem, że bardzo przesadził i żadnego podobieństwa
w tym obrazie nie pokazał. Czcigodny Sługa Boży był wiekowy, wy-
chudzony pokutami, zawsze zatopiony w kontemplacji, zawsze myślał
o sprawach wiecznych, skromny w spojrzeniu i gestach, w jego twa-
rzy nic ziemskiego, lecz świętość promieniowała.

Pan malarz, ponieważ sam był młody, powiedział, że [o. Papczyń-
ski] lepiej wygląda przedstawiony z okazałą twarzą, aniżeli z chudą
i umartwioną. Nie chciał przyjąć moich uwag i tak namalowany obraz,
przyniósł mi. Wielu kapłanów, zakonników i innych osób porównywało
go z oryginałem i każdy mówił, że nie ma w nim żadnego podo-
bieństwa, ale jest wielka różnica obrazu Sługi Bożego od oryginału.

Wielokrotnie namawiałem malarza, aby poprawił obraz, ale on od-
mawiał, uważając, że wstydem byłoby poprawianie własnego dzieła.
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Gdy tak uporczywie trzymał się swego zdania, wpadł w takie sza-
leństwo i zaburzenie umysłowe, że przeobrażał się w jakieś monstrum.
Trząsł się cały, wykonywał dziwne ruchy, pluł, miał drgawki głowy
i całego ciała. Z powodu tych wstydliwych objawów nie mógł pokazać
się w kościele czy w miejscach publicznych.

Krzyczał, zgrzytał, jęczał, rozmawiał ze sobą jakby pomylony. Nie
mógł ani spać, ani siedzieć czy stać spokojnie, był uciążliwy dla do-
mowników i dla samego siebie. Niezdolny do niczego, nie mógł ani
mówić, ani czytać, modlić się, malować; był niezdolny do zrobienia
czegokolwiek dobrego.

Dziwiłem się, gdy często z taką biedą przychodził do mnie i bardzo
usiłowałem uwolnić go z tego żałosnego stanu. Gdy nie mogłem pomóc
mu radami czy duchową nauką, mawiałem: „Czy przypadkiem nie uwa-
żasz, panie, że przyczyną tego stanu jest dziwnie namalowany obraz
Sługi Bożego?”. On dotąd wątpił, a teraz nie był już w stanie poprawić
obrazu. Radził się wielu lekarzy, przyjmował mnóstwo leków, lecz
nie czuł się lepiej, a nawet choroba umysłowa pogłębiała się. 

Dla wyproszenia zdrowia umysłu i ruchów dużo się modlił, spo-
wiadał, przyjmował Komunię św., ale nic nie pomagało. Niektórzy
uważali go za opętanego, inni za pomylonego i głupiego. Wszyscy
dziwili się tak gwałtowną zmianą i współczuli mu, także ja. W takim
stanie był przez 4 miesiące, pozbawiony niemal nadziei, aż wreszcie
przekonany o prawdzie, musiał przybyć do mnie i prosić o poprawie-
nie obrazu. Sam nie był do tego zdolny, [więc] z wielką trudnością
uprosił innego malarza, który poprawił obraz Sługi Bożego i przed-
stawił go skromniej.

Gdy [ten malarz] to uczynił, a [malarz oryginału] polecił się w mod-
litwie Słudze Bożemu i przyniósł mi poprawiony obraz, został uz-
drowiony na ciele i na umyśle, a nawet wykazał się jeszcze większym
talentem i zręcznością w swej sztuce. Odznacza się wielkim uwiel-
bieniem i czcią dla Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława od Jezusa
Maryi. Świadek tego faktu jest teraz w Lizbonie. To pewien młody
człowiek, poświęcający się w owym czasie sztuce architektury w Rzy-
mie. Jest to dobrze znany przyjaciel tamtego malarza. 
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114. Sława świętości w Portugalii
Nie trzeba daleko szukać sławy świętości Czcigodnego Sługi Bo-

żego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi. Tutaj, w sławnym Królestwie
Portugalskim, jego zasługom u Boga należy przypisać to, że z tak
dość odległego Królestwa Polskiego rozszerzyła się wieść o jego czci
Niepokalanego Poczęcia NMP. Poruszeni tym niektórzy mężowie, od-
dani Niepokalanemu Poczęciu NMP, pod natchnieniem Ducha Świętego
postarali się wydrukować w Lizbonie zakonne Konstytucje marianów
w roku Pańskim… [w oryginale brak wskazania roku]. Kierując się
normami tych Konstytucji, przyjęli habit i nazwę Niepokalanego Po-
częcia. Ich heroiczne postanowienie i oddanie dla Niepokalanego Po-
częcia Bożej Rodzicielki sprawia, że za tak święty przykład godni
są pochwał różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych Królestwa Por-
tugalskiego. 

Wskazania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
Założyciela Zakonu Marianów30

Uwagi ogólne do procesu beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa Ma-
ryi Papczyńskiego 
1. Świadectwo o urodzeniu, chrzcie, bierzmowaniu i młodości Słu-

gi Bożego nie może być poświadczone przez świadków z powodu
odległości miejsca, lecz powinno być wykazane na podstawie pism
Czcigodnego Ojca i jego życiorysu sporządzonego przez naszych po-
przedników, a raczej przez ojców reformatów. Nie potrzeba szukać
świadectw w miejscu urodzenia i udawać się tak daleko, chyba – jeżeli
Bóg pozwoli – gdy zostanie otwarty proces apostolski przed beatyfikacją
i kanonizacją.

2. O przykładnym jego życiu u pijarów świadczą własnoręczne
pisma Sługi Bożego i nasz Protokół. A może żyje jeszcze któryś z oj-
ców pijarów, który by go pamiętał. Trzeba byłoby prosić ich o składanie
osobistego świadectwa czy o odnalezienie dokumentów znajdujących
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się w ich archiwum, gdyby zawierały coś znacznego. W tej kwestii
ojcowie pijarzy rzymscy uważają za zaszczyt, że z ich zakonu pochodzi
tak godny nasz Założyciel. 

13. O pani Podkańskiej i jej córce Kolumbie, która jest na drodze
do kanonizacji, znajduje się w archiwum własnoręczne pismo Czci-
godnego Ojca, [świadczące o tym], że były pod jego kierownictwem31.

14. Bractwo Najświętszej Maryi Łaskawej u ojców pijarów za-
wdzięcza swój wzrost i rozwój jego [o. Papczyńskiego] trosce i dzia-
łaniu. Zostało to zaznaczone w naszym Protokóle, a może da się coś
znaleźć także u ojców pijarów w Warszawie. 

15. Dzięki zabiegom o. Papczyńskiego wzniesiono nowy kościół
w Jesionnej, czyli Jasieńcu. Apostołował także w Lewiczynie, co rów-
nież zostało wskazane w jego żywocie.

16. Nasi powinni zeznać, że od niego pochodzi formuła: „Nie-
pokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech będzie naszym zbawieniem
i obroną”32.

17. Trzeba odszukać świadectwa o kapłanie cudownie napomnia-
nym koło Goźlina oraz tekst napisanego przez niego kazania33.

18. O cudach i znakach dokonanych w domu Karskich, skoro już
nie żyją naoczni świadkowie, mogą świadczyć ich synowie i wnuki,
na podstawie zasłyszenia od swych przodków. A może ks. Karski,
opat świętokrzyski, mógłby złożyć świadectwo, bo musiał wiele słyszeć
od swego ojca i babci, jak i ja od nich wiele słyszałem34. 

19. O wyprorokowaniu prowincjalatu nie żyjącemu już ks. Jaku-
bowi Wolskiemu reformatowi jest jego własnoręczne świadectwo w na-
szym Protokóle. Dla stwierdzenia, że zostało spisane przez niego, trzeba
wezwać ojców reformatów, którzy mają u siebie akta pisane przez
niego w czasie prowincjalstwa35.

10. O „grzebyku” przepowiedzianym o. Joachimowi może zaświad-
czyć o. Paweł i inni nasi starsi współbracia, o tym, co widzieli i sły-
szeli. Także na podstawie moich z nim utarczek, kiedy to musiałem
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go nieraz nakłaniać do obserwancji, np. musiałem sprowadzić magi-
strów od ojców reformatów do prowadzenia nowicjatu oraz (podjąłem)
studia, na które nie chciał się wcześniej zgodzić. Zapobiegłem także
w Rzymie pewnym niedogodnościom, które chciał spowodować.
W wielu sprawach sprawdziło się to proroctwo Czcigodnego Ojca.
Musiał staruszek znosić mnie młodego i cierpieć, gdy nakłaniałem go
do dobrego, według boskiego przepowiedzenia przez Czcigodnego Za-
łożyciela36.

11. O ekstatycznych uniesieniach w Studziannie i w domu Kar-
skich słyszałem od naszych starszych – śp. Antoniego Cińskiego i Hie-
ronima. Inni też mogli o tym słyszeć i mogą zaświadczyć37.

12. O licznym udziale zakonników, kapłanów i mieszkańców Góry
uświetniających pogrzeb o. Papczyńskiego, świadkiem może być o. An-
toni reformat, który był kapelanem u nieboszczyka Pana Kasztelana
Rawskiego, bo o innym nie wiem. Przybył bowiem z drugim ojcem
do Wieczernika, ponieważ rozeszła się wieść, że umarł wybitny Sługa
Boży. Jak mi sam powiedział, oglądał go złożonego na tym stole, który
jest w kościele w Wieczerniku. Nasi mogą też poświadczyć, jak o. Jo-
achim przybył już po śmierci [o. Stanisława] i upadł do jego nóg
wołając z płaczem: „Ojcze, a nas komu zostawiłeś?! itd.”. Wszystko
to musiało pochodzić z powodu niezwykłej opinii o jego świętości38.

13. Święta Maryjo i niezrównana Dziewico (Sancta Maria et incom-
prehensibilis Virgo) – to zawołanie z Bożego rozporządzenia ustanowił
Czcigodny Ojciec już po swej chwalebnej śmierci. W żywocie po-
śmiertnym zaznaczono, co mogą poświadczyć też nasi, że odtąd i aż
dotychczas praktykuje się u nas to nabożeństwo39.

14. O uwolnieniu od demonów zamku w Żółkwi słyszałem od
śp. br. Antoniego Cińskiego, a jeżeli inni słyszeli, też mogą zaświad-
czyć.

15. O potworze goźlińskim, płaczącym w rogu budynku, słyszałem
niedawno od jakiegoś starszego człowieka koło Goźlina. Tam trzeba
szukać świadków, którzy widzieli lub słyszeli. Punkt ten niech umieści
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nasz prokurator w pytaniach po art. 28. Inne artykuły dodatkowe niech
ojciec prokurator umieści w odpowiednim miejscu, zgodnie z prze-
biegiem życia Czcigodnego Sługi, naszego Ojca40.

16. O usunięciu wody z grobu Wielebnego Ojca wiadomo od na-
ocznych świadków w Górze.

17. O danym mi znaku przez pukanie przy grobowcu Sługi Bożego,
aby jak najszybciej wydobyć trumnę, mówiłem od razu, jak to nasi
wiedzą, a także o pozwoleniu danym przez ordynariusza miejsca. Sły-
szał to również ode mnie pan Łowczy, gdy go prosiłem o trumnę
i ją otrzymałem.

18. Tu można umieścić artykuł, że gdy prosiłem o to pozwolenie
Urząd Konsystorski, natychmiast, bezzwłocznie zostało mi udzielone.
Z tego należy dowodzić, że również Urząd Biskupi mając przekonanie
o świętości Czcigodnego Sługi Bożego, nie odmówił pozwolenia, lecz
uznał je za odpowiednie i słuszne. Nie ma tego artykułu, gdyż uleciało
mi to z pamięci, gdy informowałem adwokata, a jest to ważny artykuł.

19. O szlacheckiej rodzinie, która była przeciwna Słudze Bożemu
i Zgromadzeniu, sądząc, że chce on reformować pijarów, mogą za-
świadczyć nie tylko obcy, ale także ze swej pobożności sama rodzina.
Jest to rzecz wiadoma i oczywista, bo z tej bowiem rodziny jest po-
stulator sprawy Sługi Bożego przy Stolicy Apostolskiej.

20. Fakt zaś, że Sługa Boży w stopniu doskonałym i heroicznym
posiadał cnoty teologalne i kardynalne, trzeba udowodnić, że prakty-
kował je bardziej niż inni oraz z zapałem i stałością w przeciwno-
ściach, a także z większą wytrwałością niż inni chrześcijanie. Widać
to również i z faktu, że gdy wizytator w Puszczy nałożył ciężary do
i tak surowego trybu życia prowadzonego od początku istnienia Zgro-
madzenia, Czcigodny Ojciec dostosował się do tego, a także wytrwał
w tylu trudnościach i prześladowaniach aż do śmierci, miłując nie-
przyjaciół i im błogosławiąc.

21. O niezłomnym przekonaniu o świętości Czcigodnego Ojca
przez jego własnych wychowanków świadczy odmowa żałobnego ofi-
cjum za jego duszę w rocznicę śmierci, gdyż takiej posługi nie potrzeba
świętemu. Wiedzą o tym nasi ojcowie, ponieważ jest to wpisane w nasz
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Protokół w czasie ostatniej elekcji na proboszcza [zakonu] śp. o. An-
drzeja [Deszpota].

22. Jeżeli jeszcze coś znacznego ujawni się o życiu i cudach Czci-
godnego Ojca, to nasz prokurator sprawy może dołączyć to do tych
artykułów, choćby po przesłuchaniu świadków. Dopóki proces się nie
zakończy i nie zapieczętujemy akt dla przesłania ich do Rzymu, można
przedstawiać świadków dla wyjaśnienia nowych okoliczności. 

Natomiast pisma znajdujące się w archiwum, trzeba troskliwie prze-
chowywać i strzec, gdyż z procesem apostolskim przed beatyfikacją
i kanonizacją muszą być dostarczone do Rzymu. Nie z procesem
teraźniejszym, który dotyczy wprowadzenia sprawy o tytuł „Czcigod-
ny” ani też nie z drugim procesem, który odnosi się do de non cultu,
lecz z trzecim, który już nie przed ordynariuszem miejsca, lecz au-
torytetem Stolicy Apostolskiej będzie prowadzony po pewnym czasie.
Do beatyfikacji i kanonizacji nie można wprowadzać Sługi Bożego
przed upływem 100 lat od jego śmierci, chyba że Stolica Apostolska
udzieli dyspensy od wymaganych lat, zgodnie z dekretem Urbana VIII
i Aleksandra VIII. Po beatyfikacji zaś czy kanonizacji wszystkie te
dokumenty, do najmniejszej kartki, zostaną zwrócone postulatorom
sprawy i Zgromadzeniu.

Wszystko, co przysyłam – instrukcje, artykuły, zapytania – oprócz
tego upoważnienia, które Wielce Czcigodny Ojciec ma dać prokura-
torowi sprawy, należy przepisać dużym i wyraźnym pismem, z mar-
ginesami z obu stron karty, jak praktykują w Rzymie. Po otrzymaniu
zaś licencji i powierzenia przez ordynariusza miejsca, przekazać to
sędziom przez niego delegowanym. Przypominam, aby Najdostojniejszy
Ordynariusz Miejsca dał tym sędziom władzę, aby w razie konieczności
mogli subdelegować innych na swe miejsce. Trzeba więc poprosić go
o to, że kiedy sędziowie będą prawnie zajęci, aby mogli subdelegować
innych na swoje miejsce, żeby sprawa nie toczyła się długo. Gdyby
też sędziowie dla sprawdzenia prawdy musieli dojechać do świadków
czy do chorych, czy do klasztoru żeńskiego, a nie mogli tego uczynić,
aby otrzymali władzę subdelegowania innych. Muszą jednak być obecni
notariusz i promotor fiskalny. Ordynariusz miejsca może jednak wy-
znaczyć kogoś na miejsce promotora.

Tak przepisane instrukcje i artykuły przekazać sędziom. Instrukcje
zaś gęsto przepisane schować pilnie do naszego archiwum, aby się
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nie zawieruszyły i aby nie trzeba było ich drugi raz sporządzać. Byłby
z tego powodu koszt i trudności, bo taniej i lepszych nie dostaniemy
u żadnego adwokata. Jedynie ze względu na wstawiennictwo Najdo-
stojniejszego Egzaminatora Biskupów mogłem ustalić tak niską opłatę
i uprosić ich, aby tak gęsto pisali, bo inny jest zwyczaj u kurialistów.
Stąd dla lepszego i łatwiejszego czytania przez sędziów trzeba, cho-
ciażby na osiemdziesięciu kartach, przepisać oddzielnie dobrym i czy-
telnym charakterem, a te schować. Gdyby bowiem sprawa odwlokła
się albo [instrukcje] zawieruszyły gdzieś, to zawsze znajdzie się je
w naszym archiwum. Nawet w Rzymie, gdy się inni o nich dowie-
dzieli, nalegano na mnie, abym pozwolił je przepisać. Wymawiałem
się, że sprawa jest pilna i trzeba pocztą przesyłać je do Polski. 

Nie ma konieczności, aby sędziowie wiedzieli, przez którego ad-
wokata te instrukcje zostały dla nas sporządzone. Wystarczy powie-
dzieć, że są przesłane z Rzymu od naszego adwokata i że zobowiązano
mnie do tajemnicy.

Adwokat przestrzega, aby zachować relikwie Czcigodnego Ojca,
takie jak cela, w której mieszkał. Wytłumaczyłem mu, że zniszczyła
ją woda. Kazał więc szanować i zachować inne, ze względu na cześć
Sługi Bożego, wyrażaną przez nas samych. Nie mówię o relikwiach
ciała Czcigodnego Ojca, ale trzeba schować ten stołek, który jest dla
organisty na chórze za pozytywem. Stołek bowiem jest zrobiony z am-
bony, na której Czcigodny Ojciec miewał kazania, tak w kościele, jak
i na dworze, gdyż w razie potrzeby była wynoszona.

Trzeba również schować stare drzwi listwowane, które znajdują
się w klasztorku, bo zapewne są ze starego konwentu. Niewątpliwie
musiał je mieć w swych świętych rękach, otwierając je i zamykając.
Jeśliby było coś ze starych rzeczy, na czym mógł Czcigodny Ojciec
siadać lub jadać, trzeba odłożyć osobno w jakiejś celi lub w bibliotece,
gdyż taki jest tutaj [w Rzymie] wzgląd na założycieli różnych zgro-
madzeń, czczonych przez ich naśladowców, choćby nie byli jeszcze
beatyfikowani. Chociaż są cele św. Ignacego, to jeszcze pokazują drzwi
od starego klasztoru, tylko dlatego, że choć stare i proste, św. Ignacy
je otwierał i zamykał. Także cele bł. Józefa Kalasantego, św. Filipa
Nereusza i wielu innych, choć niebeatyfikowanych, zachowują. Rów-
nież drzwi, łóżka, materace, okrycia, ambony, konfesjonały, szafki,
pióra, kałamarze, a nawet garnki, miski, talerze, łyżki i inne [przed-
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mioty], których tylko oni używali. Również ornaty, kielichy, mszały,
brewiarze, książki, alby i inne [rzeczy], którymi się posługiwali. Przy
procesie super non cultu pytać o to będą, bo te rzeczy, chociaż bez
publicznego kultu, w sekrecie należycie przechowywane i pilnie strze-
żone świadczą o dobrym mniemaniu o Sługach Bożych ich alumnów.

Są w Puszczy pewne stare krucyfiksy na ołtarzach, jak mi młodemu
starzy opowiadali, zapewne wykonane przez Czcigodnego Ojca; jest
ich może trzy lub cztery. Trzeba pytać starszych ojców, czy nie wiedzą,
czego jeszcze dotykał, używał i miał w swych rękach Czcigodny Oj-
ciec, i wszystko to schować i podpisać: coś ze starych mszałów, bre-
wiarzy, kielich, który służył mu do odprawiania Mszy św., jeden lub
ze dwa stare ornaty, które muszą się znajdować w Puszczy, Górze
czy w Goźlinie. Aby nie zbutwiało, trzeba to przesuszyć i schować,
a także inne rzeczy. To wszystko przechowywać oddzielnie do przy-
szłej, jak Pan Bóg pozwoli, beatyfikacji, bo te rzeczy będą jako relikwie,
nie aby teraz im oddawać jakąś cześć, ale aby po beatyfikacji wyłożyć
do publicznego kultu. Wcześniej trzeba o to zadbać, a nie wtedy, gdy
się proces zacznie. Na ile można, zgromadzić te rzeczy dyskretnie,
aby się nie wydawało, że jest to kult publiczny. Nie jest kultem pub-
licznym, jeżeli o tym wiedzieć będą jedynie nasi zakonnicy. Nie można
tylko tego ludziom przedstawiać i sugerować, że są to relikwie świę-
tych, chociaż sami możemy mieć je za relikwie, nie ogłaszając pub-
licznie obcym. Wolno więc mówić choremu: „Oddaj się w opiekę Słu-
dze Bożemu, którego mam relikwię”, a to nie jest kult publiczny, bo
jak inaczej święci wsławiliby się cudami? Nie mówię tu o relikwiach
z kości Sług Bożych, ale tylko o tych rzeczach, których się dotykali.
Kości nie można rozbierać aż do decyzji i beatyfikacji, co więcej,
zadbać, aby ich nie rozbierano, z powodów podanych przeze mnie
we wcześniejszej poczcie.

Szafka, która jest w zakrystii w Górze, to zapewne jest ta, w której
Czcigodny Ojciec miał swoją bibliotekę; trzeba ją oddzielić od innych
i podpisać. W Puszczy jest stary brewiarz, którego zapewne używał
Czcigodny Ojciec, bo jest w nim wiele rzeczy wpisanych jego własną
ręką; trzeba go schować i pewnie z innymi pismami przedstawić na
procesie. Czcigodny Ojciec wpisał w nim na marginesie wiele zna-
cznych i świętych rzeczy. Wywiedziawszy się dokładnie od starszych
ojców, że te i inne rzeczy były używane przez Czcigodnego Ojca,
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popodpisywać, przylepiając czy przywiązując kartki, np.: „Kielich, któ-
rym zwykle posługiwał się Czcigodny Ojciec podczas odprawiania
Mszy św.”, „Ornat, w którym Czcigodny Ojciec celebrował” itd. Takie
bowiem rzeczy bł. Józefa Kalasantego i innych już teraz po beatyfikacji
pokazują za szkłem do publicznego kultu.

Uwagi o świętym życiu Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego 
1. Podwójny jest cel doprowadzania Sług Bożych do beatyfikacji

i kanonizacji: najpierw, aby Bóg był uczczony w swych Sługach, a na-
stępnie, aby wierni naśladowali przykład Sług Bożych w ich świętym
życiu. Życie to należy udowodnić jak najmocniejszymi świadectwami
naocznych i wiarygodnych świadków. Po informacji o świadectwach
i z braku świadków naocznych następny krok należy do władzy41.

Gdy jednak brak jest mocnych dawnych świadectw i wydaje się,
że nie można wyszukać i odnaleźć innych, wówczas teologowie i ka-
noniści, zamiast tych informacji, potwierdzają, że należy wierzyć świa-
dectwu ludzi jak najzacniejszych42.

W relacji bł. Piotra Regalatiego, zatytułowanej „De fama et com-
muni opinione Sanctitatis”, zostały złożone świadectwa ze słyszenia
przez wiarygodnych i poważnych świadków, którzy referowali i dobrze
udowodnili to, co słyszeli od starszych od siebie. Ponadto badano opinie
w księgach, skryptach, lekturach i innych [dokumentach], powstałych
na podstawie dawniejszych tradycji, w których przetrwała pamięć
o śmierci Sługi Bożego ponad 150 lat, o dawnych czynach przez pub-
liczne świadectwa i trwającą sławę.

W innej relacji o św. Filipie Benitim, zatytułowanej „De fama sanc-
titatis”, w części o czynach sprzed 30 lat od dnia śmierci błogosła-
wionego męża, należy mocno oprzeć się na świadectwie ze słyszenia
i publicznym oraz sławie [świętości] przekazanej dokładnie przez po-
ważnych [ludzi] w dawniejszym czasie, co wystarczy do pełnego i cał-
kowitego dowodu.

Cytować można również tytuł dzieła Franciszka de Rubeisa, dawniej
promotora wiary: „Apud materia de canonizatione sanctorum” cz. 4,
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42 Castellini L., De certitudine gloriae sanstorum canonizatorum (Romae, 1618), s. 160,
passus ad Declarationem.



rozdz. 24, nr 31: „Jeżeli zupełnie brak jest możliwości dowodzenia
bezpośredniego przez świadków, którzy mogliby zeznać na podstawie
pewnej wiadomości, należy z konieczności odwołać się do pośredniego
domniemania, na podstawie publicznej opinii i sławy, które stanowić
będą pełny dowód na podstawie relacji dawniejszych, znanych i uwa-
żanych za prawdziwe”.

Świadectwo o. Kazimierza Wyszyńskiego o znanych mu i zasłyszanych
czynach Czcigodnego Ojca Stanisława 
2. W pogrzebie Czcigodnego Ojca naszego uczestniczył o. Antoni

reformat, który był kapelanem w Kamiance u śp. Pana Kasztelana,
a teraz, myślę, że mieszka w Brzezinach. On może poświadczyć, ilu
było zakonników i co mówili o świątobliwości Czcigodnego Ojca,
a także jak go lud czcił i jak wszyscy obecni na pogrzebie byli prze-
konani o świętości Sługi Bożego.

3. Trzeba się dowiedzieć, czy nie odczuwało się w kościele żadnego
fetoru, ponieważ Czcigodny Ojciec leżał pod samą podłogą w trumnie
i nie przysypany ziemią ani zamurowany. Byłoby to znakiem nieomyl-
nym jego świątobliwości. Tak jak mamy zaznaczone w jego w ży-
ciorysie w Protokóle, że przez 20 lat jego ciało nie uległo zepsuciu.
Jeżeli o. Ambroży albo br. Franciszek czy ktoś inny o tym wiedział,
trzeba przyjąć od nich zeznania i je zachować. Wprawdzie z upływem
czasu ciało się rozsypało, ale stało się tak ze wzglądu na wodę, która
zalała wszystko, równo z podłogą kościoła, a nawet wyżej. Wtedy to
ściany grobowca, które były zbudowane z bali pod podłogą, zgniły
i upadłszy na trumnę, skruszyły ją, zgniotły też ciało, które z powodu
wody zmieszało się z błotem. Za pozwoleniem Konsystorza ja sam
je z błota wydobywałem, ale już tylko kości. Ponad 15 lat w wodzie
i błocie, przygniecione balami, [ciało] nie mogło przecież zostać nie-
naruszone. O zachowaniu ciała w stanie nienaruszonym przez tyle lat,
jest wzmianka nie tylko w protokóle, ale opowiadali nam o tym starsi
ojcowie. Wizytator naszego Zgromadzenia – sufragan łucki, bp Ros-
tkowski – kazał otworzyć grób Ojca Założyciela, zanim go wody nie
zniszczyły; zobaczył ciało Czcigodnego Ojca zachowane od zepsucia.
Wtedy powiedział: „Pewnie będą go uważać za świętego”. Nie podo-
bał mu się taki stan zachowania ciała od zepsucia, bo myślał o znie-
sieniu naszego zakonu, a zastał Czcigodnego Ojca nienaruszonym przez
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czas. Biskup ten podobnie uczynił z naszym krucyfiksem w Skórcu:
wszedł na ołtarz zbadać, czy jest cudowny. Sam jednak, przymuszo-
ny mocą Bożą, musiał zeznać, że krzyż jest cudowny. Wydaje mi
się, że o. Ambroży wie o tym. Jeśli ktoś inny mógł być świadkiem
naocznym zachowania ciała Ojca Stanisława Papczyńskiego albo przy-
najmniej wie na podstawie wiadomości od osób wiarygodnych, niech
o tym zaświadczy. 

4. O piesku zabitym słowem Bożym przez Czcigodnego Ojca,
o czym jest wzmianka w jego życiorysie, ja sam słyszałem od tejże
[już] śp. Karskiej, podkomorzyny rawskiej, która później po śmierci
męża wyszła za Jaszymina. Kiedy ją odwiedzałem, prawie stuletnią,
schorowaną staruszkę, z wielką czcią wspominała naszego Czcigod-
nego Ojca. Świadczyła o jego wybitnej świątobliwości. A o piesku,
którego uśmiercił słowem, tak mi opowiadała: „Będąc młodą mężatką
miałam pieska bardzo rozkosznego. Tak go lubiłam, że jadał ze mną
na jednym talerzu, na rękach go nosiłam, on mi twarz lizał, a ja go
całowałam. Święty Ojciec Stanisław, bo tak go zawsze w domu Kar-
skich nazywano, gdy był wzywany do słuchania spowiedzi i odpra-
wiania Mszy św., zawsze mi zwracał uwagę, że tak pieska kocham.
Ja jako dama światowa, sprzeciwiałam mu się w tym mówiąc, że jest
to skrupuł niepotrzebny. On zaś wyjaśniał: »Waszmość Pani z tego
talerza, co piesek poliże, dajesz resztki ludziom, czyli chłopom do
jedzenia. Człowiek przecież jest obrazem samego Boga, a to jest zwie-
rzę. Waszmość Pani często przyjmujesz Pana Boga w Komunii św.
ustami, które piesek oblizuje«. Wiele innych nauk duchowych dawał
mi w związku z pieskiem. Mnie młodej wówczas wszystkie wydawały
się niepotrzebnymi skrupułami.

Kiedy z pierwszym mężem zaszłam w ciążę, a tenże Święty Ojciec
został pewnego razu wezwany dla odprawienia nabożeństwa, mówił
mi: »Nosisz teraz, Waszmość Pani, w swym żywocie płód, któremu
niech Pan Bóg błogosławi. Nie przystoi więc Mości Pani tak bardzo
pieska piastować, bo, broń Boże, jakie monstrum urodzisz, jak to się
z tychże przyczyn często zdarza niewiastom«. Ja i na to nie zwracałam
uwagi. Gdy usiedliśmy do stołu, a piesek był u mnie na rękach, święty
Ojciec Stanisław rzecze: »Piesku, na ziemię«. Zdziwiliśmy się, że piesek
od razu zeskoczył na ziemię, chociaż nie lubił Ojca. Teraz zaś patrzył
Świętemu Ojcu w oczy, jakby oczekując na dalsze jego rozkazy. A Oj-
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ciec powiedział: »Piesku, zdechnij«. Zaraz piesek upadł i poruszając
nogami zdechł. Wszyscy obecni byli zdumieni, a ja z wielką bojaźnią
do nóg Ojca Stanisława upadłam i przepraszałam, że go nie słuchałam.
Widząc wielki cud nad pieskiem, byłam przerażona i bałam się kary
od Pana Boga, że nie słuchałam tak Świętego Człowieka. Odtąd z całym
naszym domem wielce poważaliśmy go, uważając za świętego”.

Wiele innych rzeczy pani ta mówiła o jego świątobliwości. Pokazała
jego koronkę z prostych, drewnianych paciorków, którą powiesiła nad
swym łóżkiem. Mówiła: „Widzi Ojciec tę koronkę. Jest koronką Wa-
szego Świętego Założyciela. Przez nią ja i moi ludzie, a również obcy,
wiele łask Boskich otrzymujemy. Koronka ta wielu chorych uleczyła
i uzdrowiła”43.

5. O świątobliwości naszego Ojca Stanisława wiele mi opowiadał
chorąży rawski, pan Karski, syn wspomnianej pani. Przyniósł mi opo-
wiadanie o tym cudzie, a także wspominał o innym. Jako młodzieniec
pewnego razu wybrał się w pole z psami swego ojca. Wtedy zginął
mu najlepszy i najukochańszy pies ojca. Daremnie go szukał. „Kiedy
powróciłem z pola – mówił – a ojciec mój dowiedział się o zaginięciu
psa, zrobiło się w domu wielkie zamieszanie. Nie śmiałem się pokazać
ojcu na oczy. Cały dwór był wielce poruszony i w nerwach. W drugim
czy trzecim dniu, zapewne duchem proroczym natchniony, wiedząc
o kłótniach, przyjeżdża święty Ojciec Stanisław. Gdy tylko go spo-
strzegłem, przypadłem do niego i całą przygodę opowiedziałem,
i o tym, że mnie teraz ojciec nienawidzi. Tenże święty Ojciec mówi
wówczas do mnie: »Synu, nie martw się, pies zaraz będzie«. Przy
świętym Stanisławie ośmieliłem się i ja pokazać memu ojcu. Przywitali
się. Zaczynając rozmowę, mój ojciec już nieboszczyk dziękował mu,
że go strapionego nawiedził. A tu nagle zagubiony pies radując się,
staje przed nami. Miał widełki44 na pysku dobrze przywiązane i jakby
dając znać, że się znajdował w ziemi, otrząsnął się. Tak dużo ziemi
z niego wyleciało, że my wszyscy uważaliśmy to za cud, iż tyle na
psie ziemi mogło się zmieścić, i że biegnąc długo przez pola, nie
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otrząsnął się z niej. Jakby chciał dać znać, że stało się to za przyczyną
Sługi Bożego dla przywrócenia pokoju w tym domu. Przecież gdyby
ten pies znajdował się w lisiej czy bobrowej jamie, nie wydobył się
z niej z widełkami. Zwykle psy, zwłaszcza z widełkami, zdychają
w jamie, bo nie mogą się wydobyć na wierzch”. Czcigodny Ojciec
proroczym duchem natchniony, wiedział o kłótniach w domu tak przy-
chylnym dla siebie, i zaprowadził w nim pokój przez odnalezienie się
psa oraz pojednał syna z ojcem. A pies tak długo trzymał na sobie
ziemię, dopóki nie wyszło [na jaw], że wyzwolenie zawdzięcza Słudze
Bożemu. On [o. Papczyński] więc w tym samym domu uśmiercił nie-
potrzebnego psa, a ożywił pożytecznego. O tym cały ród prześwietny
Karskich wie i może zaświadczyć, a także o innych świątobliwych
czynach. Mieli go [o. Stanisława] tam wszyscy za świętego i szanowali.
Opinia o jego świętości wpłynęła na to, że owa rodzina wymurowała
sobie grób w naszym ubożuchnym kościółku w Puszczy. Spoczywają
w tym grobie: Jarzyna, mąż wspomnianej pani z drugiego małżeństwa,
ona sama i pan Józef Karski, jej wnuk i dziedzic Luboczy. Także
obraz Najświętszej Panny należący do tej prześwietnej rodziny, ofia-
rowany przez papieża Urbana w Rzymie, został za pozwoleniem Kon-
systorza uroczyście wprowadzony do Puszczy. Tylko z wielkiej przy-
chylności dla zakonu Ojca Stanisława dom ten pozbawił się takiego
nieoszacowanego skarbu45.

5a. Słyszałem również od naszych ojców starszych, a może od
tychże państwa Karskich, że z okazji pogrzebu czy rocznicy, wielu
duchownych, świeckich i zakonników było wezwanych. Był tam też
Czcigodny Ojciec Stanisław jako ktoś bardzo bliski i oddany temu
domowi. Po nabożeństwie wszyscy obecni zasiedli po modlitwie do
stołu według polskiego zwyczaju. Czcigodny Ojciec siedzący za stołem,
wpadł w ekstazę: pozostawał nieruchomy z oczyma wzniesionymi.
Gdy [zebrani] to spostrzegli, wszyscy zamilkli, nie ośmielając się mówić
ze względu na szacunek do męża uważanego za świętego. Jedni jedli,
drudzy czekali na koniec tego wydarzenia. A Czcigodny Ojciec gdy
wrócił do siebie, wstał, przeszedł przez stół, nie dotknąwszy żadnego
z siedzących, a nawet żadnej z gęsto zastawionych potraw; nie po-
ruszył ani nogami, ani habitem, a przecież żadną miarą nie mógł się
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pomieścić między półmiskami i talerzami. Nikt z siedzących nie śmiał
się odezwać do wychodzącego. A on z nikim się nie pożegnał i nie
rozmawiał, wyszedł i poszedł do swego woźnicy, kazał co prędzej
zaprzęgać wóz i odjechał do swego klasztoru, do Puszczy Korabiew-
skiej, nic jeszcze nie zjadłszy i nie wypiwszy. Bracia dziwili się, że
tak prędko powrócił. On zaś zawołał do nich: „Bracia, módlcie się
za zmarłych!”. Jak mi powiedziano, on sam na długi czas, wydaje
się, że na 3 dni, zamknął się w celi i z niej nie wychodził.

Gdy po pewnym czasie był zaproszony do państwa Karskich dla
słuchania spowiedzi i odprawienia Mszy św., pan Karski, dziad obec-
nego opata świętokrzyskiego benedyktynów, wziął go osobno do poko-
ju i prosił, aby powiedział mu, co widział i gdzie przebywał w za-
chwyceniu podczas owej rocznicy czy pogrzebu i jakim cudem zza
stołu przez stół wyszedł. [Ojciec Papczyński] nie chciał o tym mówić,
lecz wielkimi prośbami przymuszony, rzekł: „Powiem, lecz zobowiązuję
Wielmożnego Pana, abyś nikomu nie wyjawiał, póki ja żyć będę”.
Gdy tenże pan obiecał dotrzymać słowa, o. Stanisław rzekł: „Byłem
w czyśćcu, widziałem nieznośne męki zmarłych cierpiących. Jak zza
stołu wyszedłem i przez stół przedostałem się, tego nie wiem. Wy-
dawało mi się, że nic przede mną nie było, a ja szedłem prosto po
ziemi”46.

6. Słyszałem od naszych starych ojców, że Czcigodny Ojciec Sta-
nisław miał przebywać w ekstazie w czyśćcu i nieco mąk czyśćcowych
zakosztować. Dlatego wołał do współbraci: „Bracia, módlcie się za
zmarłych, bo męki nieznośne cierpią!”. Sam też w celi zamykał się
i modlił za nich, podejmując biczowania i inne umartwienia. Zakon
swój [przecież] założył dla wspomagania cierpiących w czyśćcu. Zo-
bowiązał [współbraci] w Konstytucjach, aby codziennie odmawiali ofi-
cjum za zmarłych i wspomagali ich przez Msze, modlitwy, posty i inne
umartwienia47.

7. Słyszałem od naszych starszych ojców, że w Studziannie po
odprawieniu Mszy św. wszedł [o. Stanisław] do celi, którą z uprzej-
mością dali mu tamtejsi księża filipini. Kiedy był czas na posiłek,
poszli zaprosić go do refektarza. Zastali go w ekstazie i myśląc, że
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umarł, zamierzali pochować po obiedzie. Powiedział im jednak ks. Li-
genza, ówczesny przełożony tamtejszego zgromadzenia, człowiek wiel-
kiej świątobliwości i duchowy przyjaciel Czcigodnego Ojca: „Dajcie
spokój. Ojciec Stanisław nie umarł, wiem gdzie jest”. Był bowiem
jego spowiednikiem i nierozłącznym w Bogu towarzyszem. A Czci-
godny Ojciec wyszedł [z celi], kazał zaprząc wóz i przyjechawszy do
Puszczy, zawołał do swych braci: „Bracia, módlcie się za zmarłych!”.
Sam zamknął się w celi i podobno przez 3 dni nie wychodził, lecz
modlił się do Boga za zmarłych48. 

8. Żył świątobliwie w naszym zakonie śp. br. Antoni Ciński i za
moich czasów umarł, szczęśliwie wiedząc o dniu swej śmierci. Naj-
pewniej od niego czy od starszych słyszałem, że nasz Czcigodny Ojciec
Stanisław był w Żółkwi na Rusi, gdzie szatani musieli opanować za-
mek, tak że nikt nie mógł się do niego dostać. Słychać było w nim
trzaski jakby wojsk i hałasy. Podobno wszedł do niego Czcigodny
Ojciec, wygnał owo diabelstwo i zamek uwolnił.

9. Słyszałem, wydaje mi się, że od owego br. Antoniego czy od
innych naszych, że Czcigodny Ojciec Stanisław był z królem Janem
i wojskami polskimi na Ukrainie, gdzie znajduje się wiele mogił żoł-
nierzy poległych na wojnach. Tenże Czcigodny Ojciec wychodził z obo-
zu modlić się między mogiłami. Podobno zabici prosili go tam, aby
ich ratował i podał sposób ratunku. Mówili mu: „Nas w czyśćcu więk-
sza się Rzeczypospolita znajduje aniżeli na ziemi, cierpiących wielkie
i nieznośne męki. Zmiłuj się więc, Ojcze, nad nami, znajdź sposób
ratowania nas”. Stąd [o. Stanisław] naradziwszy się z królem Janem,
założyli zakon dla wspomagania zmarłych. Wspomógł w tym również
biskup poznański Wierzbowski, potem jeszcze wielu innych dobro-
dziejów i cała Rzeczypospolita, która widziała, jak bardzo potrzebny
jest zakon na ratunek tak wielu zmarłych, pod wezwaniem Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Panny. Dlatego przyjęła go pod swoją
i Króla wieczystą protekcję, udzielając część królewszczyzny na ery-
gowanie tego zakonu.

10. Słyszałem od starszych naszych ojców i od różnych wiary-
godnych osób świeckich, że wielu ludzi w swych przygodach i cho-
robach garnęło się [do o. Stanisława], tak że miejsca, w których miesz-
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kał, uważali za sanktuarium. Wielu ludzi przychodziło i przyjeżdżało
do Puszczy Korabiewskiej i doznawało łask przez jego wstawiennictwo.
Tak było też w Górze, choć on to wszystko przypisywał św. Rafałowi,
o czym świadczą wota, które dla rozszerzania nabożeństwa do tego
św. Archanioła zawieszał.

11. Wydaje mi się, że słyszałem od kogoś, może od naszych star-
szych, choć dokładnie nie pamiętam, mam jednak w pamięci, że od ko-
goś słyszałem, jak Czcigodny Ojciec Stanisław miał zwyczaj ukrywania
łask Bożych otrzymywanych za jego przyczyną. Chodziło o uzdro-
wienia chorych, konających dzieci, a podobno i umarłych, bo z takimi
dziećmi matki najbardziej się do niego zwracały. On zaś, biorąc od
matek chore czy konające dzieci, a podobno i umarłe, wnosił do ko-
ścioła, zostawiwszy matki za drzwiami. Po uzdrowieniu czy ożywieniu
dziecięcia przez modlitwę, wynosił je zdrowe i oddawał matkom mó-
wiąc: „Weź to dziecko i idź precz. Zwodzisz tylko, bo to dziecko
było i jest zdrowe, a ty mówisz, że chore”. A gdy któraś chciała mó-
wić, że przyniosła chore dziecko, jeszcze bardziej ją łajał. Zganione
matki powracając ze zdrowymi dziećmi, nie śmiały nic mówić i cudów
rozgłaszać, aby ich bardziej nie łajano. Były jedynie zdumione, że
o. Stanisław mówił, iż go zwodzą, i twierdził, że przyniesione dzieci
były zdrowe. Nie śmiały nic mówić, tylko cieszyły się ze zdrowia
i życia swych dzieci.

Znaki świętości życia o. Stanisława Papczyńskiego
1. Jego sława świętości dotarła do pustelników w Puszczy Kora-

biewskiej. Gdy się o niej upewnili, przyjęli go na ojca duchownego.
Następnie poddali się jego regule i rządom, zrzekli się na jego korzyść
prawa do miejsca przyznanego im przez Rzeczypospolitą i przyjęli
jego biały habit. Świadczą o tym [dokumenty] zrzeczenia i fundacji.

2. Do Puszczy Korabiewskiej przybywają inni powodowani troską
o zbawienie i pragnienie służenia Bogu i tu wstępują do jego [o. Pap-
czyńskiego] zgromadzenia. Opuszczają ludne miasta, aby tutaj słuchać
jego pouczeń świątobliwych o Konstytucjach oraz objaśnień dróg Pań-
skich. Poświadczają to kroniki i pisma.

3. Gdy w czasie pobytu [o. Papczyńskiego] w Puszczy sława jego
świętości się rozszerzała, przybyła do niego wdowa znacznej fortuny,
pani Podkańska z córką. Obydwie chciały się poddać pod jego duchowe
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kierownictwo. Tak jak on był założycielem zakonu pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia NMP, tak one ze swego majątku chciały za-
łożyć zakon żeński Niepokalanego Poczęcia NMP. Zamierzały najpierw
przygotować się przez ćwiczenia duchowe do wypełnienia swego za-
miaru. Chciały postawić sobie w Puszczy domek, niedaleko klasztoru
[o. Stanisława], aby był dla nich przewodnikiem zbawienia i aby mogły
bywać w jego kościele. Jednak Czcigodny Ojciec Stanisław nie wyraził
zgody, aby zamieszkały tam gdzie on, w Puszczy, biorąc pod uwagę
ludzką opinię, i odesłał je do Góry. W tym czasie śp. bp Wierzbowski
rozpoczynał zakładanie Kalwarii i sprowadzał różne zakony. Tam
wśród ludu nawiedzającego święte miejsca Kalwarii, znalazły odpo-
wiedniejsze dla siebie miejsce. [Ojciec Papczyński] wiedział zresztą,
że tam przebywa dominikanin, o. Skopowski, człowiek wielce świą-
tobliwy, więc jemu polecił umiłowane w Duchu Świętym towarzyszki,
prosząc go, aby był dla nich kierownikiem duchowym oraz czuwał
nad ich życiem zakonnym. One zaś, jako roztropne niewiasty, posłusznie
poddały się kierownictwu o. Skopowskiego. Pani Podkańska wraz z cór-
ką założyły w Górze klasztor dominikanek i tam zostały zakonnicami.
Prowadziły bardzo świątobliwy żywot, a córka pani Podkańskiej zeszła
z tego świata w opinii świętości. Po jej śmierci ludzie przybywali do
jej grobu, by polecać się jej wstawiennictwu. Sam o. Stanisław spro-
wadzony później do Góry przez fundatora bp. Wierzbowskiego był
przez długi czas spowiednikiem i kierownikiem duchowym tych za-
konnic. Obydwie fundatorki, matkę i córkę, przygotowywał na śmierć.
W naszym archiwum znajduje się o tym świadectwo spisane ręką Czci-
godnego Ojca49. 

4. Król Jan III, poruszony sławą świętości Czcigodnego Ojca Sta-
nisława, otoczył go oraz jego zakon swą opieką, a dla założenia zakonu
wydzielił część Puszczy Korabiewskiej. Dzięki temu położył funda-
menty zakonu, o czym świadczą przywileje tego świątobliwego pana
oraz akta konsystorialne potwierdzające te przywileje. 

5. Świętość Czcigodnego Ojca Stanisława znana była całej Rze-
czypospolitej, która nie wahała się przyjąć jego zakonu w wieczystą
protekcję. Konstytucje Królestwa zapewniają uroczyście o opiece nad
zakonem i potwierdzają fundację w Puszczy Korabiewskiej. 
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6. Biskup poznański Wierzbowski, dostojnik wielkiej świątobliwoś-
ci, późniejszy nominat na prymasa Polski, również był pod urokiem
świętości Czcigodnego Ojca Stanisława. Gdy dowiedział się, że Ojciec
Stanisław zamknął się w Puszczy Korabiewskiej, wezwał go do prac
duchowych, na pomoc Kościołowi świętemu. Nie chciał bowiem, aby
tak święty i pożyteczny dla Kościoła człowiek był w Puszczy zamknię-
ty jak światło pod korcem. Pragnął go postawić na świeczniku, aby
oświecał wszystkich, więc wezwał go z Puszczy jako męża apostol-
skiego, do głoszenia słowa Bożego w Kalwarii, najpierw przy kościółku
św. Marcina, a później w kościele Wieczerzy Pańskiej, gdzie osiedlił
jego zakon. Wybrał go też na swego teologa i ojca duchownego. Po-
świadczają to akta fundacji górskich i inne dokumenty.

7. Z tego niezłomnego przekonania o świętości [o. Stanisława] wy-
nika również pozwolenie ordynariusza miejsca na założenie kaplicy
ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, stolicy Kró-
lestwa Polskiego, co jest poświadczone w aktach Konsystorza war-
szawskiego. Ze względu na zarazę, a później z powodu różnych wojen
pozwolenie to nie zostało zrealizowane.

8. Również dowodem nieomylnego przekonania o świętości i do-
skonałości cnót [o. Papczyńskiego] jest to, że król Jan III chciał go
na teologa, a papież Innocenty XII, gdy jeszcze był nuncjuszem w Pol-
sce – na spowiednika. Sam o tym słyszałem od człowieka wiarygod-
nego, śp. ks. Mireckiego, benedyktyna opata świętokrzyskiego. Dobrze
znał on naszego Ojca Stanisława i obaj świętobliwi, byli przyjaciółmi
w Chrystusie Panu. Gdy byłem w Rzymie ok. 1730 r., usłyszałem,
że opowiadał on ludziom wiele ważnych wiadomości o naszym Ojcu,
więc udałem się do niego, aby osobiście dowiedzieć się o Czcigodnym
Ojcu Stanisławie. Tak mi odpowiedział: „Był to człowiek godny, mądry,
świątobliwy i dlatego był teologiem króla Jana. Dwór ten bowiem wie-
dział, kogo za teologa obrano, był też spowiednikiem papieża Inno-
centego XII”.

9. Po śmierci króla Jana III i śp. biskupa poznańskiego Wierz-
bowskiego, którzy bardzo cenili świątobliwość Czcigodnego Ojca Sta-
nisława, wielu ludzi sprzysięgło się, aby wymazać jego zakon z ziemi
żyjących. Podjęli starania u nowego ordynariusza miejsca, który był
nawet skłonny wyrwać tę nową roślinkę. Gdy jednak został bardziej
poinformowany o wybitnej świętości o. Stanisława i o jego pożytecz-
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nym zakonie wspomagającym cierpiących w czyśćcu, wówczas zmienił
zdanie. Nadto przeglądając dedykowaną sobie książkę Czcigodnego
Ojca Stanisława pt. Templum Dei Mysticum, dostrzegł wielkie Boże
talenty w Słudze Bożym, zmienił zdanie, a nawet swoimi przywilejami
wzmocnił jego zakon, o czym świadczą dokumenty „przywilejów świę-
cickich”, a także pochwała i aprobata wspomnianej książki, zamiesz-
czona przez tegoż biskupa na początku dzieła. 

10. Nie mniejszego znaczenia jest opinia o świętości [o. Stanisława]
i jego świątobliwym zakonie wyrażona przez nuncjusza apostolskiego,
który go aprobował, a także jego zakon. Osobiście też przyjął profesję
Czcigodnego Ojca na Regułę cnót NMP. On też odpowiednim orze-
czeniem oddalił wszelkie niebezpieczeństwa, zakusy i prześladowania
grożące zakonowi. Świadectwem tego jest aprobata nuncjusza apostol-
skiego, zamieszczona na końcu naszej Reguły, wydrukowanej w języku
łacińskim.

11. Różne zakony znały świątobliwość i prawość obyczajów [o. Pap-
czyńskiego]. Gdy wyruszał do Rzymu, otrzymał od nich autentyczne
świadectwa, wyrażające pochwały i uznania. Również magnaci i możni
Królestwa Polskiego przekazali listy do różnych kardynałów, polecając
go jako pobożnego męża, o duchu apostolskim, a także jako propa-
gatora kultu maryjnego. Listy te znajdują się w Protokóle naszego Zgro-
madzenia.

12. Jego prawość i świątobliwość znane były papieżowi Innocen-
temu XII, który będąc jeszcze w Polsce, przekonany o jego świątobli-
wości, cnotach oraz doskonałej wiedzy, obrał go sobie za spowiednika.
Gdy został papieżem przesłał nuncjuszowi breve apostolskie, aby apro-
bował zakon tak świątobliwego męża. Breve to zawarte jest w aprobacie
nuncjusza apostolskiego, znajdującej się na końcu Reguły łacińskiej.

Relacja o duchu proroczym Czcigodnego Ojca Stanisława
1. Król August II po swojej koronacji w Krakowie powracał do

Warszawy przez Górę. Tam w pałacu zatrzymał się z różnymi sena-
torami i panami na odpoczynek czy nocleg. Przedstawiciele miejsco-
wych zakonów składali wizytę królowi i otrzymywali jałmużnę na swe
konwenty. Także nasz Czcigodny Ojciec złożył wizytę królowi jako
przełożony klasztoru i założyciel zakonu. Na osobności strofował o coś
króla, może o tak wielkie rozlanie krwi dla otrzymania korony albo
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o coś innego. Król się rozgniewał, ale przekonany o jego świętości,
nie śmiał mu się sprzeciwić. Chcąc nie chcąc, przyjął upomnienie.
Aby nie być więcej upominany, czym prędzej chciał się go pozbyć.
Wezwał podskarbiego i kazał mu odliczyć ok. 30 czerwonych złotych.
Okazało się, że było ich akurat tyle, ile lat król miał panować. Czcigodny
Ojciec wziął pieniądze w rękę, wyszedł z nimi do sali, gdzie wielu
senatorów rozmawiało między sobą mówiąc: „Obraliśmy sobie tego
pana za króla, i dobrze, ale on z powodu swej tuszy długo nie pożyje”.
Usłyszał te słowa Czcigodny Ojciec, gdy wychodził, i powiedział: „My-
licie się, Mości Panowie, król ten będzie długo żył, tyle lat, ile dał
mi czerwonych złotych”. Otworzył rękę i wobec nich liczył, a że zło-
tych nie mało było, więc uradowali się z tego proroctwa. Kochali króla
i życzyli mu długiego życia, aby zażywać pokoju pod jego panowaniem.
Nawet zanotowali liczbę tych czerwonych złotych. Spełniło się to pro-
roctwo, bo król żył tyle lat, ile mu Czcigodny Ojciec przepowiedział.
Relację tę usłyszałem od ks. Dionizego, a on od osoby wiarygodnej.

2. [Ojciec Stanisław] przepowiedział śp. ks. Wolskiemu refor-
matowi, że będzie prowincjałem. O proroctwie tym opowiadał sam
ks. Wolski, gdy po swym prowincjalacie został wybrany naszym komi-
sarzem i wizytatorem; doprowadził nasze Zgromadzenie do doskona-
łości po „rozproszeniu rostkowskim”. Opowiedział nam o tym osobiście
i napisał własnoręcznie przy życiorysie Czcigodnego Ojca w Protokóle.
Są tam słowa: „Gdy Wasz założyciel ujrzał mnie pierwszy raz, byłem
wtedy klerykiem. Siedząc zawołał mnie do siebie. Patrząc mi w oczy,
uderzył mnie ręką w ramię i powiedział: „Będziesz prowincjałem. Pro-
roctwo to spełniło się, bo byłem prowincjałem, a teraz po Waszym
rozproszeniu jestem komisarzem, aby zakon [o. Papczyńskiego] umoc-
nić”. Własnoręczne świadectwo zapisał w naszym Protokóle tenże
ks. Wolski reformat. Powiedział również i to, że „gdy to proroctwo
waszego Ojca rozniosło się wśród studentów, moich współuczniów
reformatów, wśród których byłem najmniejszy i najszczuplejszy, z tego
powodu nazywali mnie: »prowincjałek, prowincjałek«”.

3. Państwu Trzcińskim w Staropolu zachorowała córeczka. Była
już w agonii, czym smucili się bardzo jej rodzice. Dotarła jednak do
nich wiadomość, że o. Stanisław idzie z Puszczy, do Jeruzala. Za-
smuceni rodzice wysłali sługę z prośbą, aby o. Stanisław ich nie minął,
ale odwiedził, gdyż przeżywają wielki smutek. A o. Stanisław powie-
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dział do sługi: „Nie mam czasu wstąpić, bo idę do Jeruzala z kazaniem
czy może ze Mszą św. Powiedz państwu, aby nie martwili się o tę
córeczkę, gdyż ona nie umrze, ale wyzdrowieje. Niech jednak nie żałują
oddać jej w swoim czasie na służbę Bożą. Natomiast druga córka,
która teraz jest zdrowsza, umrze”. Wszystko to rzeczywiście sprawdziło
się: umierająca wyzdrowiała, a zdrowsza umarła po ciężkiej chorobie.
Ta zaś, co wyzdrowiała, gdy dorosła, poświęciła się służbie Bożej,
zgodnie z przepowiednią Ojca. Została dominikanką w Piotrkowie
i tam żyła świątobliwie.

4. Żyje w Górze s. Otolia Cetlerówna, dominikanka. Jako osoba
świecka zamierzała wstąpić do zakonu dominikanek. Przyprowadzono
ją do o. Stanisława, aby zbadał prawdziwość jej powołania i czy wytrwa
w zakonie. Gdy ją zobaczył, powiedział, że będzie dobrą zakonnicą
i wytrwa w swym powołaniu. Została więc przyjęta do zakonu. Choć
wiele innych nie wytrwało, a i ona mogła mieć okazję do wystąpienia,
to jednak pozostała, tak jak przepowiedział Ojciec. Jest już w pode-
szłym wieku i prowadzi świątobliwe życie u dominikanek. Sama sio-
stra Otylia, a także jej współsiostry z konwentu mogą poświadczyć
to wszystko50.

5. [Ojciec Stanisław] przepowiedział też proroczo, że wielka kara
spotka tych, którzy będą prześladować i krzywdzić jego zakon. Na
wielu to się już sprawdziło, bo albo rodziny wymierają, albo prze-
śladowcy przeżywają wielkie doświadczenia. 

Podstarości w Zatorze najeżdżał na nasze granice w Puszczy i wy-
rządzał wiele krzywd; nawet pobito jednego z naszych księży. Prze-
ciwnik ten do takiej doszedł nędzy, że go robaki toczyły, o czym
świadczą akta w zamku sochaczewskim, a także skargi w Konsystorzu
Warszawskim i ekskomuniki rzucone na tegoż prześladowcę.

Pewien kapłan przeszkadzał w założeniu naszego klasztoru w Goź-
linie. Został jednak śmiertelnie zbity przez szatanów. Będąc już prawie
w agonii, opamiętał się i cudownie uleczony, w kazaniu publicznie
wyznał swą winę i z prześladowcy stał się propagatorem naszego za-
konu. W archiwum naszego Zgromadzenia znajduje się kazanie przez
niego napisane i wygłoszone w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. Wieść o tym wydarzeniu jest znana w okolicach Goźlina.
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Świeża jest pamięć o tym, co wydarzyło się śp. panu Franciszkowi
Opackiemu, właścicielowi dóbr Biernika, Łysowoli i Wólki Zatorskiej
koło Puszczy, gdzie znajduje się nasz klasztor. Jegomość ten był przez
naszych kaznodziejów i spowiedników wzywany do odmiany życia
niezbyt przykładnego. Już samo nabożeństwo szerzone w Puszczy oraz
nazwa zakonu przypominały mu o konieczności odmiany swawolnych
obyczajów. Pałał więc taką nienawiścią ku naszym zakonnikom, że
nie jedynie ustnie, gdzie tylko mógł lżył zakon, ale nawet swych pa-
robków poubierał w białe długie suknie i do karczmy z dziewkami
razem ich zapędzał i kazał im grać i tańczyć, wołając: „Dalej, marianie,
w taniec”. Wkrótce doszedł do tego, że go wydziedziczono, słusznie
czy niesłusznie pozbawiono fortuny. Musiał nawet żebrać o chleb, a na-
wet często w naszych klasztorach znajdując pożywienie, mówił: „Oj-
cowie, to ze względu na was Bóg mnie tak ciężko pokarał”. Również
innym mówił: „Doszedłem do takiej biedy z powodu prześladowania
tych ojców”. Wreszcie zmiłował się nad nim bratanek i z miłosierdzia
wziął go do siebie. [Opacki] zapadł jednak w taką chorobę, że robaki
go żywcem toczyły, na co patrzyliśmy własnymi oczami i o czym
słyszeliśmy.

Można byłoby wspomnieć o wielu innych, ale nie wypada ze wzglę-
du na szacunek dla rodzin, bo i tak jest to jeszcze w świeżej pamięci.
Wystarczy stwierdzić, że spełniają się przepowiednie Czcigodnego
Ojca. 

Pewien kapłan opuścił nasz zakon przed aprobatą i z nienawiścią
szarpał dobre imię Czcigodnego Założyciela i Zakonu. Prześladował
nas gdzie mógł. Później, gdy był proboszczem w Ostrołęce, pokłócił
się ze swym kolatorem. Doszło do tego, że kolator kazał mu oczy
wyłupać. [Kapłan] chodził prowadzony przez innych, prosząc o chleb
i opłakiwał swoją winę, że nasz zakon prześladował. Wiadomo o tym
w całym dekanacie wareckim i Archidiakonacie Warszawskim.

6. Zmarły nasz o. Joachim był socjuszem o. Stanisława i pełno-
mocnikiem w różnych sprawach. W wielu jednak rzeczach sprzeciwiał
się Założycielowi i nie wszystko czynił zgodnie z jego rozkazem. Gdy
był posłany do Rzymu dla aprobaty Konstytucji, nie starał się tego
załatwić i wydawszy pieniądze przeznaczone na tę sprawę, powrócił
z niczym. Zmieniał też inne postanowienia będącego już w starości
Założyciela. Urażony tym Czcigodny Ojciec przepowiedział ks. Joa-
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chimowi: „W wielu rzeczach, ojcze, jesteś mi przeciwny, ale w zamian
w starości twej da ci Bóg grzebyk, który będzie cię czesał”. Przez
ten grzebyk Czcigodny Ojciec na mnie, chociaż jeszcze nie byłem
na świecie, wskazywał, w swym proroczym duchu, tak to mi się wydaje.
Ojciec Joachim oblókł mnie w Rzymie w habit. Tam też już zacząłem
staruszka upominać z powodu małych uchybień. Gdyśmy powracali
z Rzymu, śp. br. Mikołaj, jego socjusz, był bardzo obciążony różnymi
rzeczami niesionymi z Rzymu. Ponieważ o. Joachim nie dawał mu
odpowiedniego do ciężaru posiłku, często go upominałem: „Ojciec nie
ma miłości, a bez niej nasz zakon nie utrzyma się zupełnie”. Kiedy
inne uchybienia dostrzegłem, zaraz staruszka jak grzebykiem czesałem.
Musiał mnie z nieboszczykiem Mikołajem osobno wyprawić, a sam
rozstawszy się z nami, wrócił wozem pocztowym. Gdy zaś wróciłem
do Polski, spostrzegałem jego opieszałość w przestrzeganiu obserwancji
świętej. Często go upominałem: „Ojcze, nie tak w Rzymie siebie przed-
stawiałeś, a teraz się zaniedbujesz”. W wielu sprawach słusznych
i sprawiedliwych strofowałem go. Doszło do tego, że niesprawiedliwie
przeciągał dopuszczenie mnie do profesji, chociaż zawsze miałem głosy
pozytywne. Ponad pół roku miałem przedłużony nowicjat.

Czesząc staruszka, musiałem go właściwie przynaglić, aby mnie
do profesji dopuścił; zaprosiłem rodziców i braci na moją profesję
do Puszczy. Gdy przybyli i przywieźli to, co do kuchni i piwnicy
na ten akt należało mieć, o. Joachim, chcąc nie chcąc, musiał mnie
do profesji przyjąć, a tak długo niesłusznie zwlekał. Po profesji chciał
mnie nieukiem zrobić i nie myśląc o studiach dla mnie i innych, wy-
znaczył do święceń. Gdy mnie nigdzie na studia nie chciał posłać,
upomniałem się o nie. Nie przystoi bowiem być kapłanem bez studiów
i jest rzeczą niebezpieczną podejmować się spowiadania bez odpo-
wiedniej wiedzy. Musiałem go więc przemyślnie doprowadzić do tego,
że zorganizował dla nas studia. W wielu sprawach go przestrzegałem,
prosiłem i strofowałem ze względu na dobro naszego Zakonu i dla
odsunięcia tego, co szkodziło obserwancji zakonnej. Interweniowałem,
ilekroć spostrzegłem podejmowanie tego, co szkodliwe, zapobiegając
różnym machinacjom i wspomagając w tym, co dobre. Po skończonych
studiach wyznaczył mnie na magistra nowicjuszy, ale przeszkadzał
w ich wychowywaniu. Zamiast czuwać nad nimi, byłem przez niego
odrywany do prac w parafiach. Wiele mu się przeciwstawiałem w nie-
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właściwych dla zakonu przedsięwzięciach, tak że wypowiedział o mnie
przekleństwo: „Nie urośniesz”. Wiadomo każdemu, że nie spełniło się
na mnie to złorzeczenie, bo było niesłuszne. Widząc wreszcie, że za-
myśla przekształcić nasz Zakon i sam uczynić się jego założycielem,
a pamięć o właściwym założycielu ukryć, musiałem udać się do Rzy-
mu, aby zapobiegać tym wszystkim nowinkom. On wprawdzie wszel-
kimi sposobami usiłował przeszkodzić, ale nie osiągnął zamierzonego
skutku. W Rzymie też byłem dla niego grzebykiem, bo i tu w tajem-
nicy przede mną usiłował załatwić dla naszego Zgromadzenia doku-
menty, które przyniosłyby wielkie zamieszanie w Zakonie i oddaliłyby
od nas dobrodziejów z powodu naszej chwiejności. Sam Bóg jednak
odkrył w Rzymie te jego machinacje, i im przeszkodziłem.

Kiedy po powtórnym wybraniu na urząd przełożonego zakonu roz-
mawiałem o tych utarczkach ze swymi starszymi ojcami, powiedzieli,
że zapewne spełniło się proroctwo Czcigodnego Ojca Założyciela. Prze-
powiedział on o. Joachimowi, sprzeciwiającemu się mu, że „w starości
da ci Bóg grzebyk, który będzie cię czesał za to, że jesteś mi przeciwny”.
To on zaniedbał, że zaraz po śmierci świętego męża nie rozpoczął
się jego proces beatyfikacyjny wobec ordynariusza miejsca, i wszel-
ką pamięć o naszym Ojcu tłumił. Proroctwo o tym grzebyku pamięta
jeszcze o. Paweł. Nie trzeba tego taić, bo adwokat od spraw świętych
już wie ode mnie i twierdzi, że będzie to stanowić podstawę do wy-
jaśnienia, dlaczego zaniedbano proces tak świątobliwego założyciela.
Pomoże to w procesie, a również staną się jawne w świętych Jego
ukryte sprawy Boskie. 

Nb. Pewnego razu jechałem do Piotrkowa przez Lubochnię do Za-
wad, a z Zawad do Luboczy. Nocowałem między Zawadami a Lu-
bochnią, nie pamiętam już w której wsi. Nie było tam właściwej kar-
czmy, tylko w chałupie przyjmowano. Zaprowadzili mnie do niej lu-
dzie, a karczmarz mnie z ochotą przyjął na noc, konie umieściwszy
w sieni. Gdy się dowiedział, że jestem marianinem, powiedział mi:
„Mój ojcze, ja u Was chleb jadłem”. Gdy zapytałem, jak to było,
odpowiedział: „Służyłem za chłopca u Waszego Założyciela, o. Sta-
nisława, i przy mnie umarł ten święty Ojciec. Przy mnie też wcześniej
posyłał do Rzymu o. Joachima i narzekał na niego, że nie załatwił
w Rzymie tego, co miał polecone. Przynieśli zaś z Rzymu białe ka-
pelusze, a o. Stanisław zapytał, co to takiego. Ojciec Joachim odpo-
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wiedział, że w Rzymie w takich kapeluszach zakonnicy chodzą. Ojciec
Stanisław wziął je, kazał mi przynieść siekierę i porąbać te kapelusze.
A do o. Joachima powiedział: »Ojcze Joachimie, dla miłości Boskiej,
proszę cię, abyś nic nie odmieniał z mojego postanowienia«”.

Wiele można byłoby się dowiedzieć, gdyby ten człowiek jeszcze
żył, a ktoś go odszukał. Ja go widziałem i rozmawiałem z nim jakieś
16 lat temu, a on miał wówczas około pięćdziesięciu. Mówił mi: „Po
śmierci o. Stanisława, o. Joachim bardzo mnie wypytywał, abym mu
powiedział, gdzie o. Stanisław chował pieniądze. Ja jednak żadnych
pieniędzy nie widziałem i trudno było mi o nich mówić, a tylko nie-
winnie mnie obito”. 

Świadectwa te trzeba byłoby pięknie przez kogoś z naszych prze-
pisać dużymi literami i w eleganckim stylu, bo ja za względu na odjazd
poczty piszę w pośpiechu. Najlepiej byłoby napisać po łacinie i dać
do przeczytania ordynariuszowi miejsca lub jego urzędowi, aby zachęcić
go do gorliwszego wszczęcia procesu tak znakomitego Sługi Bożego.
Trzeba, abyśmy nie byli tacy jak nasi poprzednicy, którzy swego Za-
łożyciela, odznaczającego się wybitnymi cnotami i świętością, zanie-
dbali. Nie powiadomili władzy kościelnej, co powinni uczynić zaraz
po jego śmierci, jak to jest w zwyczaju Kościoła w stosunku do mężów
schodzących z tego świata w opinii świętości. Kościół po rozpoczęciu
procesu natychmiast przyznaje dekretem tytuł „Czcigodny”, chociażby
beatyfikacja czy kanonizacja odbyła się po stu czy więcej latach.

Tym szybciej zaś następuje beatyfikacja czy kanonizacja, gdy proces
zostanie wszczęty jak najszybciej po śmierci kogoś uważanego za świę-
tego. Wówczas można też znaleźć więcej naocznych świadków jego
cnotliwego życia. Do tytułu „Czcigodny” nie są wymagane cuda, lecz
przekonanie o świętości i cnotach oraz prowadzenie życia świętego.
Jeżeli zaś są cuda, to mogą być pomocne, zwykle potwierdzają je
świadkowie naoczni czy wiarogodni świadkowie ze słyszenia.

Przesyłając ojcu rektorowi do Wilna życiorys naszego Czcigodnego
Ojca, może dobrze byłoby przepisać i to, co ja tutaj podaję jako „znaki
świątobliwości życia”, i można je najpełniej wykazać na podstawie
autentycznych dokumentów. Nie trzeba mu natomiast posyłać tego,
co napisano o cudach i duchu proroczym, bo to potrzebne jest tylko
do procesu, gdyby nie można było odnaleźć więcej świadków. Świad-
ków zaś można jeszcze odszukać: stary Bierniewski w Górze, ludzi
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w Pęcławiu, Czersku, w parafii subikowskiej i gdzie indziej; również
w Zatorze koło Puszczy, w Korabiewicach, w Żukowie koło Jeruzala,
w Miedniewicach koło Wiskitek, w Łowiczu, w Skierniewicach.
Wszyscy zakonnicy niech szukają i notują, cokolwiek dobrego usłyszą,
spisują osoby, które mogłyby przekazać wiadomości. Gdyby mieli 65
lat czy 70, to musieliby znać o. Stanisława, bo mieli wtedy 15 czy
20 lat.

W przyszłym miesiącu prześlę dokładniejszą informację. Adwokat
od spraw świętych wskaże, jak należy w tych sprawach postępować
wobec ordynariusza miejsca. Nie można nic zaczynać w Rzymie, do-
póki na miejscu wszystko nie będzie porządnie zakończone. Zaczynajcie
już czynności wstępne, aby nie ociągać się z tym długo, dopóki ja
jestem w Rzymie i zanim nie zdziecinnieją i nie stracą pamięci świad-
kowie żyjący, bo wówczas ich świadectwo nie będzie miało znaczenia.

Nie tak dawno we Włoszech, już za obecnego Ojca Świętego, niejaki
o. Paweł założył nowy zakon pasjonistów, czyli Męki Pańskiej. Dopiero
po jego śmierci zakon ten bardzo wzrasta, a Ojciec Święty aprobował
go w 3 lata po śmierci założyciela. Już im nawet kościół i miejsce
wyznaczył, przede wszystkim dlatego, że żywa i świeża jest pamięć
o świętości i cnotach tego założyciela i że jego naśladowcy bardzo
zabiegają o jego proces beatyfikacyjny, choć żadnego cudu, jak dotąd,
nie udowodnili. Wskazują jedynie, że żył świątobliwe i skutecznie gło-
sił słowo Boże w Kościele. 

A nasz Założyciel odznaczał się świętością, nauką, cnotami teo-
logalnymi i heroicznymi, darem proroctw i cudów oraz pracami dla
Kościoła Bożego, a jest przez nas dotąd zaniedbywany. Jak nam wia-
domo, starsi nasi otrzymali swoją „zapłatę” za owo zaniedbanie. Dlatego
święty zakon, założony przez naszego Ojca na większą cześć Maki
Bożej i dla tak potrzebnej przysługi zmarłym, nie rozwija się. Skoro
więc Pan Bóg wyniósł Najprzewielebniejszego Ojca na urząd prze-
łożonego generalnego Zgromadzenia, zechciej w tej sprawie współ-
pracować w staraniach o rozpoczęcie procesu Założyciela i Patriarchy
swego, aby Pan Bóg błogosławił w szczęśliwym sprawowaniu rządów.
Ja zaś, chociaż słaby i stary, będę również pracował, ile mi sił i zrę-
czności stanie.

Takie procesy nie odbywają się bez znacznych wydatków. Trzeba
więc na różne sposoby się polecać możnym, aby swymi jałmużnami
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dopomagali nam w prowadzeniu procesu. Zapewne pierwszym pro-
motorem do pobożnej kwesty będzie Jegomość Pan Magnuszewski,
wojski czerski, który jest wielkim dobrodziejem naszym i czcicielem
Czcigodnego Ojca naszego Założyciela. Znajdą się także inni, których
serca Pan Bóg skłoni ku temu przedsięwzięciu. Będzie nad tym czuwać
Opatrzność Boża, której wielkim czcicielem był nasz święty Ojciec.
Ona nie opuści, lecz wsławi sługę swego. 

Nam też trzeba na serio przyłożyć się do tej sprawy, bo chodzi
o cześć Niepokalanego Poczęcia NMP, ratunek dany zmarłym cier-
piącym w czyśćcu. Rozszerzymy zakon ustanowiony dla tych celów.
Chodzi również o zagrodzenie drogi nowemu patriarsze nowych pseudo-
marianów.

Tu, w Rzymie, zaczynają popierać go dominikanie, a są bardzo
potężni i na mnie jak przez szpary patrzą. Jednak ojcowie jezuici bardzo
nam sprzyjają i spodziewają się szczęśliwego zakończenia naszych
spraw. Pobudzają nas do wysiłku, aby tak święty zakon Niepokalanego
Poczęcia, tak potrzebny zmarłym, mógł się rozwijać i aby jawnie prze-
ciwstawić się przeciwnikom Niepokalanego Poczęcia NMP. Niech Naj-
przewielebniejszy Ojciec rozkaże naszym współbraciom modlić się
i starać, żeby się to powiodło. 

Wielu jest tutaj propagatorów Niepokalanego Poczęcia, ale wszyscy
twierdzą, że owa cześć rozszerzałaby się najbardziej przez zakon no-
szący ten tytuł. Wszyscy więc są nam życzliwi i nas zachęcają, co
daj, Panie Boże, Amen51. 
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ROZDZIAŁ III

LISTY GENERALSKIE

Wprowadzenie

Ojciec Kazimierz Wyszyński wybrany na urząd przełożonego ge-
neralnego, w latach 1737-41 użył wszelkich środków związanych z tym
stanowiskiem do odnowienia i uzdrowienia obyczajów oraz ducha Za-
konu, zwłaszcza do naprawienia w nim szkód, jakie wynikły z „roz-
proszenia rostkowskiego” (1715-22) oraz ze zgubnych wpływów ze-
psucia moralnego, panującego w ówczesnym polskim społeczeństwie.

Ponownie wybrany na stanowisko przełożonego generalnego (1747-
-50), docierał do swych podwładnych za pomocą listów, w których
okazywał się „ojcem w rozstrzyganiu różnych sporów, bratem w mi-
łowaniu, prawym zarządcą w kierowaniu wspólnotą, duszpasterzem
w zatroskaniu i czuwaniu o dobro duchowe wspólnoty, zabiegającym
o wierność Regule, o praktykę wzajemnej miłości i o pokój we wspól-
nocie.

Jako wierny syn Założyciela i stróż jego duchowego dziedzictwa
pilnie się także starał o okazywanie pomocy cierpiącym w czyśćcu.
Szczególnie troszczył się o nowicjat i o zabezpieczenie właściwej for-
macji młodym marianom. Pozyskał do Zakonu wielu Czechów, któ-
rzy wyróżniali się dużym zasobem wiedzy teologicznej. Dzięki temu
wzmógł starania o duchową odnowę i o rozwój umysłowy Zakonu.
Liczebny wzrost marianów umożliwił założenie czterech nowych do-
mów zakonnych na Litwie i Wołyniu” [z Dekretu o heroiczności cnót].

 Zachowało się 10 listów o. Kazimierza Wyszńskiego – 7 z pier-
wszego okresu jego rządów Zakonem (1737-41) i 3 z drugiego okresu
(1747-50). Dają one świadectwo wielkiej gorliwości autora o sprawy
Boże oraz o duchowy rozwój i przykładne życie marianów. Wskazują
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na dobrą znajomość Pisma św. przez o. Kazimierza oraz na jego głęboką
więź z liturgią. Dają też wspaniałe świadectwo jego serdecznej miłości
do Maryi Niepokalanej, którą określa on w nich jako „Immaculatis-
sima”, czyli „w najwyższym stopniu Niepokalana”, „Matka zakonu”,
„Gwiazda Mistyczna”, „Ona swymi cnotami oświetla drogę do Chry-
stusa”. W mrocznych czasach epoki saskiej o. Kazimierz jest gwa-
rantem zwycięstwa łaski Bożej nad złem. Sługa Boży o. Kazimierz
chciał sprawować swój urząd w duchu służby, na wzór Jezusa Dobrego
Pasterza, a jednocześnie wzywać swych współbraci do prostowania
ścieżek życia, tak jak to czynił Jan Chrzciciel.

W zasadzie mamy dostęp do kopii listów o. Kazimierza zacho-
wanych w protokólarzach klasztorów mariańskich. Oryginał listu okól-
nego z 18 maja 1748 r. znajduje się w Archiwum Generalnym Zgro-
madzenia Księży Marianów w Rzymie (AGM). Wszystkie wspomniane
listy przytacza „Positio super virtutibus Servi Dei Casimiri a S. Ioseph
Wyszyński”, Romae 1986, s. 128-139 i 194-200. Listy były pisane
po łacinie, bardzo długimi zdaniami. W niniejszym tłumaczeniu pol-
skim dodano odnośniki do tekstów biblijnych cytowanych przez Sługę
Bożego. 

W okresie sprawowania przez o. Kazimierza funkcji przełożonego
(proboszcza) generalnego marianie podlegali kurateli ojców francisz-
kanów. Stąd ich zwierzchnik zatwierdzał wybór przełożonego gene-
ralnego marianów, a także wyznaczał swego przedstawiciela na ka-
pituły mariańskie. Z czasów generalatu o. Kazimierza zachowały się
2 jego listy w tych sprawach; są one dołączone tutaj po listach okólnych.
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Listy Przełożonego Generalnego

Do wszystkich marianów

1. List okólny z 23 grudnia 1737 r.1

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów, Pro-
boszcz Generalny i Sługa 

Oto Wszechmocny, którego właściwością jest dźwigać z gnoju ubo-
giego, by go posadzić wśród książąt (por. Ps 113,7-8), głosami wszys-
tkich członków kapituły wezwał mnie z pustyni do podjęcia trudu pa-
sterskiego przygotowania drogi Waszego zbawienia2. On to natchnie-
niem Ducha Świętego skłonił Wasze serca do podporządkowania się
woli Bożej. Mam więc podjąć ciężar przełożeństwa w naszym Zgro-
madzeniu, aby być jakby głosem wołającego na pustyni dla prostowania
dróg Bożych (por. Iz 40,3; Mk 1,2-3). Przeto niniejszym pismem de-
klaruję swoją gotowość wypełnienia obowiązku służby wobec Was.

Przez głębię Bożego miłosierdzia błagam Was po ojcowsku (por.
Rz 12,1), abyśmy byli gotowi, czyści i sprawiedliwi na przyjście Jezusa
Chrystusa naszego Sędziego (por. Tt 2,13). Serdecznie polecam prze-
strzeganie całkowitej karności zakonnej, uległości wobec przełożonych,
miłości braterskiej, wypełniania dawnych i obecnych rozporządzeń ka-
pituły.

Pamiętajcie także w swych pobożnych modlitwach o mnie, grze-
szniku, abym należycie i poprawnie mógł wypełnić nałożony na mnie
obowiązek. Pozostańcie w Panu.

W konwencie skórzeckim, dnia 23 grudnia Roku Pańskiego 1737
br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.
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1 Kopia tego listu własnoręcznie przepisanego przez Sługę Bożego znajduje się
w ProtKorab, s. 23-24. Jest to pierwszy list po wybraniu o. Kazimierza przez kapitułę w dniu
12 grudnia 1737 r. na urząd generała marianów, którego w owym czasie często tytułowano
„proboszczem generalnym”. Zob. PositioWysz, s. 128-129. Jest też w ProtOrd, s. 243 i „Pis-
mach KW”, s. 249.

2 O. Kazimierz mieszkał w Puszczy Korabiewskiej, w tzw. eremie mariańskim, spełnia-
jąc obowiązki sekretarza i radnego generalnego, magistra nowicjatu, ojca duchownego i wice-
przełożonego klasztoru.



2. List okólny z 8 czerwca 1738 r.3 

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów,
Przełożony Generalny i Sługa

Wielce Czcigodni i Przewielebni Ojcowie i Bracia! 
Po Zesłaniu Ducha Świętego pod postacią języków (por. Dz 2,3)

wypadało również rozwiązać mój język, zamknięty w eremie4, i prze-
mówić do Was. Nie ufając bowiem własnym siłom, wyczekiwałem
nadejścia tego czasu, w którym Duch Święty pouczył serca uczniów,
dając im pełne poznanie tajemnicy Najświętszego Sakramentu Ciała
Chrystusowego. Dzięki mocy tego niebieskiego Pokarmu zupełnie łatwo
będę mógł dojść do Maryjnej Góry naszego świętego Zgromadzenia
i wkrótce rozpocząć wizytację, o czym zawiadamiam niniejszym listem
okólnym5.

Wizytację tę zamierzam przeprowadzić nie na podstawie przeko-
nywania słowami ludzkiej mądrości (por. 1 Kor 2,3), lecz pragnę trzy-
mać się nauki Ducha Świętego. Poucza Apostoł, że „Duch ożywia,
a ciało na nic się nie przyda” (J 6,63)6. Gorąco pragnę zbawienia wszys-
tkich powierzonych mej ojcowskiej pieczy. Są bowiem wędrowcami
do nieba, pozostającymi na tym świecie i nie mającymi tutaj miasta
[trwałego] (por. Hbr 13,14; zob. Hbr 11,10 i Ap 21,10-22). Chciałbym
Was zastać ozdobionych duchowymi, niebieskimi i wiecznymi pragnie-
niami, nie zaś uwikłanych w ziemskie i doczesne. Obyście tacy okazali
się podczas tej wizytacji kanonicznej! 

Zobowiązuję więc Wielce Czcigodnych i Przewielebnych Ojców
Przełożonych, aby powierzonych sobie Ojców i Braci zgromadzili ra-
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3 Zachowały się dwie kopie tego listu, w których występują następujące różnice:
w ProtKorab list zaczyna się słowami „Misso quoque”, a w podpisie jest nazwisko „Wyszyń-
ski”. W ProtGoslin list zaczyna się słowami „Misso quidam”, a nazwisko zapisano „Wyszen-
ski”. Tłumaczenie wg ProtKorab, s. 24-25, APPM. Zob. PositioWysz, s. 129-131 i „Pisma KW”,
s. 249-250.

4 Klasztor w Puszczy Korabiewskiej.
5 Autor listu nawiązuje do świąt liturgicznych Zesłania Ducha Świętego, które obcho-

dzono w tamtym roku 25 maja. List był pisany w niedzielę oktawy Bożego Ciała, stąd nawią-
zanie do Eucharystii. Natomiast termin „wizytacja” przypomina nawiedzenie św. Elżbiety przez
Maryję, wspominane w liturgii 2 lipca. Stąd też wzmianka o dotarciu do „maryjnej góry”.

6 Dokładny cytat z J 6,63. Autor listu nawiązuje do wypowiedzi św. Pawła o napięciu
między łaską i naturą, (zob. Rz 8,1-13 i Ga 5,16-26).



zem w klasztorach i aby w nich wszyscy pozostali w jednomyślności
do mego przybycia. Niech jak najszybciej odwołają tych, którzy z ja-
kiegoś powodu znajdują się w innych miejscach i niech nie pozwalają
nikomu oddalać się z klasztoru na czas wizytacji.

Moim natomiast zadaniem podczas wizytacji będzie ocenić, czy
każdy wypełnia rozporządzenia swych przełożonych; czy współbracia
zachowują miłość braterską między sobą; czy przestrzegają Reguły,
Konstytucji, Dekretów Papieskich, uchwał kapituł; czy odprawiają re-
kolekcje, uczestniczą w modlitwach chórowych i praktykują rozmy-
ślanie: czy zgodnie żyją w klasztorze i zachowują się wzorowo poza
nim.

Zobowiązujemy Wielce Czcigodnych i Przewielebnych Przełożo-
nych, aby wszystkich zapoznali z tym listem powiadamiającym. Niech
więc zatroszczą się, aby go publicznie odczytać wspólnocie przy stole,
a braciom konwersom wyjaśnić po polsku. Po przeczytaniu i przepi-
saniu w specjalnej księdze niech list ten prześlą według kolejności
do innych klasztorów z odpowiednią adnotacją.

Człowiek nic dobrego nie może zdziałać bez potężnej ręki Boga
(por. J 15,5). Dla pomyślnego więc skutku tej wizytacji oraz przyszłej
kapituły niech zanoszą do Boga przepisane modlitwy, a mianowicie:
hymn „Przyjdź Duchu Święty” z modlitwą do Najświętszej Maryi Pan-
ny „Broń, prosimy Cię”7 oraz do św. Michała „Boże, Ty z podziwu
godną mądrością”8 itd.

Tymczasem Wielce Czcigodni, Przewielebni i Wielebni Ojcowie
i Bracia, pozostańcie w Panu, a mnie biednego przełożonego Waszego
polecajcie w modlitwach Bożemu Miłosierdziu.

W eremie mariańskim, dnia 8 czerwca Roku Pańskiego 1738
br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.
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7 Prosimy Cię, Panie Boże Wszechmogący, przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczę-
tej Dziewicy Maryi, broń sługi swoje od wszelkich słabości i strzeż ich od zasadzek nieprzyja-
cielskich, gdyż całym sercem oddają się Tobie na służbę.

8 Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, spraw
łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę
przed Tobą (dawniej była to modlitwa do św. Michała, teraz odmawia się ją w święto Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała).



3. List okólny z 8 września 1738 r.9 

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów,
Przełożony Generalny

Po najbardziej oczekiwanym dniu Narodzin Najświętszej Matki i na-
szej Założycielki Maryi Niepokalanej godzi się, aby wspólnota ma-
riańska, zebrana w jedno, rozradowała się z tych narodzin i wzajemnie
się pozdrowiła. Przeto wypada mi wezwać tym pismem okólnym Wielce
Czcigodnych, Przewielebnych i Wielebnych Ojców do mariańskiego
klasztoru – eremu korabiewskiego na zebranie konwentualne w tymże
klasztorze w dniu 22 września. Usilnie więc zapraszam na ten konwent
Wielce Czcigodnych Ojców Zgromadzenia, Przewielebnych Ojców
Asystentów i Wielebnych Ojców Prezydentów. Przez zasługę świętego
posłuszeństwa wzywamy ich więc do klasztoru korabiewskiego na dzień
19. tegoż miesiąca, przynajmniej w porze nieszporów.

Aby zaś podczas nieobecności przełożonych lokalnych nie powstała
szkoda dla życia zakonnego czy spraw ekonomicznych, co nie daj
Boże, wyznaczamy10 na czas tego konwentu wiceprezydentów dla każ-
dego klasztoru. I tak dla klasztoru górskiego wyznaczamy samego pre-
zydenta Ojca Augustyna Żmijewskiego11, dla klasztoru goźlińskiego
– Najczcigodniejszego Ojca Zakonu Mateusza Krajewskiego12, dla kla-
sztoru skórzeckiego – Czcigodnego Ojca Ambrożego Wrzesińskiego13.
Polecamy, aby podwładni okazali wymienionym Ojcom należne usza-
nowanie i posłuszeństwo jako prawowitym przełożonym.

Dla uproszenia jak najpomyślniejszego przebiegu tego konwentu
nakazujemy w dniu 22 września około ósmej godziny rano odprawić
w każdym klasztorze jedną Mszę wotywną śpiewaną o Duchu Świę-
tym, a pozostali Ojcowie w swoich Mszach świętych niech dodadzą
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9 List ten znajduje się jedynie w ProtKorab, s. 25-26, por. PositioWysz, s. 131-132 i „Pis-
ma KW”, s. 251-252. Był pisany po wizytacji generalnej; zapowiada doroczny konwent.

10 O. Kazimierz często zwracał się w listach do współbraci używając liczby mnogiej
(plurale maiestatis) w odniesienu do własnej osoby jako przełożony generalny.

11 Augustyn Żmijewski zm. 31 III 1742 w Suchożebrach, pochowany w Skórcu.
12 Mateusz Krajewski zm. 8 III 1750 w Goźlinie. Był przełożonym generalnym w l. 1715-

-22. Przez 15 ostatnich lat życia cierpiał na dokuczliwą zimnicę.
13 Ambroży Wrzesiński zm. 3 X 1755 w Goźlinie.



kolektę o Duchu Świętym. Natomiast klerycy i bracia niech po spo-
wiedzi św. przyjmą Komunię św. Tymczasem zaś polecam się Waszym
jak najpobożniejszym modlitwom jako Wasz niegodny proboszcz
i przełożony.

W eremie mariańskim, dnia 8 września Roku Pańskiego 1738
br. Kazimierz Wyszyński, Proboszcz Generalny.

4. List okólny z 1 czerwca 1739 r.14

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów,
Przełożony Generalny i Sługa

Już zmartwychwstały Chrystus podeptał głowy zuchwalców,
a Duch Święty oświecił serca uczniów15. Również mnie, niegodnego
przełożonego Waszego, Chrystus w swoim miłosierdziu przygotował
do wizytowania Was, Wielce Czcigodni, Przewielebni i Wielebni Oj-
cowie. Dlatego jestem posłuszny woli Bożej, choć wcale nie uważam
się za odpowiedniego do spełnienia takiego zadania. Ufam jednak w nie-
zmierzoną łaskawość Wszechmogącego Boga i najpotężniejszą opiekę
Najniepokalańszej16 Dziewicy Maryi, Królowej i Matki naszego ubo-
żuchnego Zgromadzenia. Wkrótce przystąpię do wizytacji kanonicznej
naszych klasztorów. Niniejszym pismem, drogą okólną, kolejno prze-
kazuję rozporządzenie wszystkim, których to dotyczy czy będzie do-
tyczyć.

Wielce Czcigodni, Przewielebni i Wielebni Ojcowie i Bracia, Naj-
milsi w Chrystusie, chcę podczas nadchodzącej wizytacji zwrócić
szczególną uwagę na to, czy miłość Boga i bliźniego rozlana jest w ser-
cach Waszych przez zamieszkanie Ducha Świętego (Rz 5,5), tego będę
żądał, do tego zachęcał i to badał. Boga bowiem prawdziwie miłujemy,
gdy Jego nakazy oraz reguły najmilszego Instytutu naszego Mariań-
skiego wypełniamy i jeżeli powstrzymujemy się od naszych własnych

174 Stróż duchowego dziedzictwa marianów

14 List ten znajduje się jedynie w ProtGoslin, f. 11v; por. PositioWysz, s. 132-134 i „Pisma
KW”, s. 252-253.

15 W 1739 r. Wielkanoc była obchodzona 29 marca, a Zesłanie Ducha Świętego – 17 maja.
16 Immaculatissima. 



zachcianek. Bliźniego natomiast miłujemy, jeśli nie odmawiamy mu
niczego, co mu się należy, i nie życzymy mu niczego złego. Jeżeli
zabraknie miłości, wszystko inne jest niczym. Wraz z nią wszystko
osiągamy (zob. 1 Kor 13,1-3).

Zobowiązujemy wielce Czcigodnych Przełożonych miejscowych,
aby przywołali do klasztoru powierzonych sobie ojców i braci prze-
bywających gdziekolwiek. Niech zatrzymają ich we własnych klaszto-
rach i nie pozwalają im oddalać się w czasie wizytacji.

Aby każdy znał to rozporządzenie, nakazujemy Wielce Czcigodnym
Ojcom Przełożonym lokalnym zatroszczyć się o przeczytanie go całej
społeczności publicznie przy stole, a po polsku wyjaśnić braciom. Po
przeczytaniu i przepisaniu w stosownej księdze klasztoru należy prze-
słać go, ze zwyczajowym dopiskiem, kolejno do innych klasztorów.

Ponieważ człowiek nie może niczego dobrego uczynić bez potężnej
ręki Boga, przeto dla uproszenia powodzenia tej wizytacji i przyszłego
konwentu, trzeba zwrócić się do Jego majestatu z modlitwami zgodnie
z praktyką, a mianowicie: rano po Tercji, po posiłku, na zakończenie
matutinum – odmówić hymn „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” z od-
powiednią modlitwą „Broń, prosimy Cię” do Najświętszej Maryi Panny
oraz „Boże, Ty z podziwu godną mądrością” do św. Michała.

Teraz zaś, Wielce Czcigodni, Przewielebni i Wielebni Ojcowie
i Bracia, pozostańcie w Panu. W swych pobożnych modlitwach pa-
miętajcie o mnie, grzeszniku.

W klasztorze eremu mariańskiego, dnia 1 czerwca Roku Pańskiego
1739 
br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.

5. List okólny z 21 listopada 1739 r.17

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów
wspomagającego zmarłych, Proboszcz i Przełożony Generalny
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17 List ten został wpisany do ProtKorab, s. 27-28; znajduje się też w ProtGoslin, f. 13v-13r;
por. PositioWysz, s. 134-135 i „Pisma KW”, s. 253-254.



Największą mocą i podstawą zbawienia dusz jest okazanie Panu
serca utwierdzonego w dobrym postanowieniu. Nie dziwcie się więc,
Wielce Czcigodni, Czcigodni, Przewielebni i Wielebni Ojcowie i Bra-
cia, Najmilsi w Chrystusie, że w tym czasie będziemy chcieli odbyć
naszą wizytację. Również i Statuty (rozdz. X, nr 3) nie zabraniają
tego, lecz zgodnie z ich sensem, raczej pozwalają na wizytowanie do-
mów, osobiście lub przez kogoś innego, raz w roku lub ilekroć zachodzi
taka potrzeba dla żywotności Instytutu. Nadto nie nasze zachcianki,
lecz Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny pobudza nas do takiego
postanowienia, abyśmy mogli się nawzajem pozdrowić i pocieszyć
w miłości nieobłudnej. Trzeba także zobaczyć, czy możemy bezpiecz-
nie przedstawić nasze serca Chrystusowi Sędziemu, z jaśniejącymi
w nas cnotami Dziewicy, co stanowi przedmiot naszych ślubów. W tej
wizytacji zbadamy, czy to wszystko jest z Bożą pomocą spełniane,
abyśmy kiedyś mogli bez obawy zdać jak najdokładniejszy rachunek
przed Bogiem. Napomina nas bowiem Nauczyciel Narodów tymi sło-
wami: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch
Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga”
(Dz 20,28).

Przyzywamy pomocy Najwyższego dla tej wizytacji i będziemy
badać, czy w tym naszym ubożuchnym Zgromadzeniu Mariańskim jest
zachowywany dobry porządek, pamięć o karności zakonnej, prawość
życia, wypełnianie Reguły i innych przepisów, zgodnie z przyjętymi
zobowiązaniami.

Tymczasem przypominamy na mocy świętego posłuszeństwa, aby
każdy w swoim miejscu oczekiwał dnia naszego przybycia. Jeżeli któ-
ryś z Ojców lub Braci znajdowałby się poza wspólnotą, trzeba go
przywołać do klasztoru. List ten należy bezzwłocznie przesłać z kla-
sztoru do klasztoru. Teraz zaś po tym powiadomieniu zostańcie z Pa-
nem i módlcie się za mnie do Boga.

W naszym klasztorze górskim, 21 listopada Roku Pańskiego 1739
br. Kazimierz Wyszyński, Proboszcz i Przełożony Generalny.
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6. List okólny z 10 czerwca 1740 r.18 

Brat Kazimierz Wyszyński z Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów
wspomagającego zmarłych w czyśćcu cierpiących, Przełożony Ge-
neralny i Sługa

Wielce Czcigodni, Czcigodni, Przewielebni i Wielebni Ojcowie
i Bracia Zakonu i Zgromadzenia Naszego Mariańskiego!

Wypada, po otrzymaniu pocieszenia, z powodu przyjścia Ducha
Świętego Parakleta, prawdziwego Pocieszyciela, żebyśmy pocieszyli
się – dzięki życzliwości Pana Boga – wzajemnym spotkaniem, ponieważ
teraz w jakiejś mierze jesteśmy oddaleni od siebie19. Chcemy więc
tym listem uprzedzić Wielce Czcigodnych, Czcigodnych i Wielebnych
Ojców i Braci, by byli przygotowani na to spotkanie.

Z Nauczycielem Narodów przestrzegamy każdego z Was, zwią-
zanych z Panem, abyście postępowali w sposób godny powołania, ja-
kim zostaliście obdarzeni, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,
znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha,
dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie (zob.
Ef 4,1-14).

Ślubowana Reguła dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Dziewicy
Niepokalanie Poczętej, jak zakorzeniona roślina powinna jaśnieć, za-
kwitać, przynosić owoce w naszych mariańskich sercach. Nie słowami
bowiem, ale w rzeczywistości i w prawdzie cnoty Najwybrańszej na-
szej Dziewicy, wymienione w naszej Regule, trzeba naśladować i speł-
niać. Zachęcam marianów do kosztowania najsłodszego zapachu tych
cnót. Oznajmiam, że wkrótce chcę zbadać Wasze sumienie w tym
względzie.

Zamierzam rozpocząć wizytację kanoniczną od klasztoru skórzec-
kiego. Chcemy zatem, aby Wielce Czcigodni Ojcowie i Czcigodni Oj-
cowie Przełożeni jak najszybciej przywołali do swych klasztorów wszys-
tkich Ojców i Braci będących na misjach lub gdzie indziej. Natomiast
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18 F List znajduje się tylko w ProtGoslin, f. 14r-14v; por. PositioWysz, s. 135-136 i „Pisma
KW”, s. 254-255.

19 W 1740 r. święto Zesłania Ducha Świętego obchodzono 5 czerwca.



list ten powinni osobiście lub przez kogo innego z naszych współbraci
przeczytać przy stole, przepisać do księgi i przez posłańca doręczyć
do następnego klasztoru. Klasztor w Goźlinie, po otrzymaniu niniej-
szego listu ze Skórca, niech prześle go bezpośrednio do klasztoru ko-
rabiewskiego.

Nie można żyć ani poruszać się bez pomocy potężnej ręki Boga.
Aby więc otrzymać tę pomoc – dla szczęśliwego rezultatu przyszłej
wizytacji i dorocznego konwentu – prosimy o modlitwy wszystkich
Wielce Czcigodnych, Przewielebnych, Czcigodnych i Wielebnych Oj-
ców i Braci w Chrystusie. Niech błagają Majestat Boży jak najgoręcej
i najpobożniej, zgodnie ze zwyczajem, rano po Tercji i po południu
po nieszporach. Aby zaś Pan utorował drogę Naszą dla służenia Wielce
Czcigodnym, Przewielebnym, Czcigodnym i Wielebnym Ojcom i Bra-
ciom, powierzam się Waszej serdecznej modlitwie.

W Górze, w Sanktuarium Wieczerzy Pańskiej, Roku Pańskiego
1740, dnia zaś 10 czerwca
br. Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów,
wspomagającego zmarłych w czyśćcu cierpiących, Przełożony Ge-
neralny i Sługa.

7. List okólny z 17 sierpnia 1740 r.20

Brat Kazimierz Wyszyński Polskiego Zakonu Mariańskiego Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, wspomagającego zmarłych w czyśćcu
cierpiących, Przełożony Generalny i Sługa

Oto nasza Gwiazda Mistyczna, Niepokalana Dziewica Maryja,
triumfalnie wzniosła się ponad gwiazdy do niebieskiego pałacu. Po
tylu burzach obłoki niebieskie wypogodziły się również dla nas. Wypada
więc nam, marianom, przebywającym przez określony czas w swych
mieszkaniach, pod przewodnictwem i osłoną skrzydeł swej Protektorki,
a podążającym za tą Gwiazdą, wyjść do światła i zgromadzić się razem
z pogodnym obliczem. Wielce Czcigodni i Przewielebni Ojcowie, trze-
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ba powinszować sobie i rozradować się z takiego wyniesienia ponad
chóry anielskie Pani naszego Zgromadzenia.

Powiadamiamy zatem tym naszym listem Wielce Czcigodnych,
Czcigodnych, Przewielebnych Ojców, że zamierzamy zwołać kanonicz-
nie nasz roczny konwent do klasztoru skórzeckiego na dzień 30. tegoż
miesiąca. Pod zasługą świętego posłuszeństwa wzywamy więc Wielce
Czcigodnych i Przewielebnych Ojców, którym prawnie przysługuje
udział w konwencie, aby się stawili we wspomnianym klasztorze skó-
rzeckim, przynajmniej w porze nieszporów, dnia 28. tegoż miesiąca.
Natomiast wszystkim innym powierzonym Naszej pasterskiej trosce,
którzy nie będą brali udziału w tym konwencie, nakazujemy w czasie
jego trwania, aby nie oddalali się nigdzie bez prawnej przyczyny. Każdy
niech pozostanie w swym klasztorze, ucząc się podporządkowania
własnej woli – woli Bożej oraz woli przełożonych.

Pragnęlibyśmy otrzymać od Pana pomyślne skutki i zbawienne roz-
porządzenia z tego konwentu. Naznaczamy więc zwykłe modły, a mia-
nowicie: dnia 30 sierpnia około godziny ósmej należy w każdym kla-
sztorze odśpiewać Mszę wotywną o Duchu Świętym. Wszyscy kapłani
w swoich Mszach niech dodadzą kolektę o tymże Duchu Świętym.
Natomiast bracia klerycy i koadiutorzy, po uprzedniej spowiedzi,
[niech] w owej intencji posilą się w tym dniu Najświętszym Sakra-
mentem.

Tak umocnieni błagajcie Boga również za mnie, Waszego niegod-
nego przełożonego. Pozostańcie w Panu.

W Górze, w klasztorze naszego Sanktuarium Wieczerzy Pańskiej,
dnia 17 sierpnia Roku Pańskiego 1740
br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.

8. List okólny z 27 lipca 1747 r.21 

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Bło-
gosławionej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów,
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wspomagającego zmarłych w czyśćcu cierpiących, Proboszcz
i Przełożony Generalny

Pozdrowienie umiłowanym przez nas w Chrystusie Panu Wielce
Czcigodnym, Przewielebnym, Czcigodnym, Wielce Wielebnym, Wie-
lebnym Ojcom i Braciom.

Znana jest zasada Pisma św., że wszelki sposób kierowania, wszelki
sposób rządzenia odbywać się ma według dyspozycji i rozporządzenia
Najwyższej Zwierzchności. Nauczyciel Narodów podkreśla bowiem,
że wszelka władza pochodzi od Boga i nikt sam nie bierze sobie tej
godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron
(por. Hbr 5,4).

Najukochańsi Ojcowie i Bracia, pragnę Was powiadomić, że tak
postąpił ze mną Ten, który rozporządza wszystkim łagodnie i z roz-
porządzenia swej nieprzeniknionej Mądrości postawił mnie na tym sto-
pniu godności. Nie tylko nie szukałem tego dla zaspokojenia wszelkiego
pragnienia i pożądania, a nawet trzymałem się daleko od tego wszys-
tkiego jak słońce od wnętrza ziemi. Ponad moją wolą i pożądaniem,
na dopiero co zakończonych obradach kapituły, tak pokierował losem
Ten, któremu służyłem, że na mnie padł ów los, abym przewodził,
i zostałem wybrany na Przełożonego Generalnego naszego Zgroma-
dzenia. Zostałem wybrany zgodnie z prawem i wybór ten ogłoszono
kanonicznie.

Nie lękaj się, mała trzódko, przychodzę do Was nie inaczej, lecz
jak dobry Pasterz przez drzwi prawnej elekcji. Przychodzę nie jakby
skądinąd, lecz uległy woli Bożej, której opieranie się byłoby niepo-
słuszeństwem, trwanie w uporze byłoby czymś więcej niż niewdzię-
cznością.

Przychodzę do Was, aby służyć, a nie rządzić. Nie jak najemnik,
któremu nie zależy na owcach, lecz jak prawdziwy pasterz, w miłości
nieobłudnej wszystkim poddając grzbiet. Oby nigdy nie dotknęła mnie
wymówka, którą Pan przez Ezechiela grozi: „Biada pasterzom Izraela,
którzy samych siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec?
(…) Słabej nie wzmocniliście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skale-
czonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem,
zagubionej nie odszukaliście (...) Oto Ja sam będę szukał moich owiec
i będę miał o nie pieczę” (Ez 34,2.4.11).
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Przychodzę do Was nie tylko pełen gorliwości, lecz także zobo-
wiązany tą groźbą: to, co zagubione, z pasterską troską odszukam;
to, co zabłąkane, z ojcowską miłością przyprowadzę; to, co skaleczone,
otoczę miłością, a nie więzami strachu; to, co słabe, umocnię łagodną
opieką; a co tłuste i mocne będę ochraniał z należytą czujnością.

Ojcowie i Bracia Najmilsi, niech się nie lęka serce Wasze. Jak
niegdyś Józef dla ocalenia braci był z woli nieba zarządcą całego Egip-
tu, tak i ja nie inaczej jak z Bożego rozporządzenia jestem przełożonym
świętego Zgromadzenia. Posłużę się jego [Józefa] słowami przy spot-
kaniu z braćmi: „Nie z waszego postanowienia, ale za Bożą wolą tu
jestem posłany” (por. Rdz 45,8 Wulg.). Bóg uczynił mnie jakby Ojcem,
ustanowił Rządcą, nie nad Wami, lecz – tak jak jestem – jako jeden
z Was: delikatnym Ojcem, miłującym Bratem, zarządzającym Prze-
łożonym, troskliwym i czujnym Pasterzem.

Przeto, owieczki małej trzódki, słuchajcie głosu mojego. Jest to
głos Waszego Pasterza z odosobnienia mariańskiego eremu. Przygo-
tujcie drogę Panu godnymi uczynkami życia duchowego. Prostujcie
ścieżki dla naszego Boga, krocząc za swoim powołaniem, bo zostaliście
uznani za godnych go. Niech krzywe i błędne odejścia od Reguły
i Statutów, nierówności w stosunku do zakonnej dyscypliny staną się
drogami prostymi przykazań Bożych. Wszystko to ma na celu, abyście
znaleźli się z Waszym Pasterzem na pastwisku, na które wzywa Was
Baranek pasący się między liliami.

Teraz z głębi serca, a wkrótce osobiście, pragnąłbym spotkać się
z Wami na wizytacji. Zostańcie z Panem i pamiętajcie o mnie przed
tronem Bożego Majestatu, abym swój obowiązek sprawował dla roz-
szerzenia Bożej chwały, dla wzmożenia kultu Dziewicy Niepokalanie
Poczętej oraz z korzyścią dla mego i Waszego zbawienia.

W klasztorze naszym korabiewskim, dnia 27 lipca, Roku Pańskiego
1747
br. Kazimierz, Przełożony Generalny
br. Aleksander Maria, Sekretarz Zgromadzenia.
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9. List okólny z 18 maja 1748 r.22

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Brat Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia Bło-
gosławionej Maryi Dziewicy, Zgromadzenia Polskiego Marianów,
wspomagającego zmarłych w czyśćcu cierpiących, Proboszcz
i Przełożony Generalny

Umiłowanym Ojcom i Braciom, każdemu według przysługujących
tytułów, pozdrowienie i jak najobfitsze błogosławieństwo od Tego, któ-
ry jest Prawdziwym Pozdrowieniem.

Po wstąpieniu do nieba odwiecznej Prawdy, a choć przed posłaniem
Ducha Mocy i Mądrości, jednak w Duchu Mocy, zapowiadam Wam,
Wielce Czcigodni, Przewielebni, Czcigodni i Wielebni Ojcowie i Bra-
cia Najukochańsi, wizytację kanoniczną. Będę pytał za Nauczycielem
Narodów, czy żyjemy Duchem i w Duchu postępujemy, nie szukając
próżnej chwały, lecz Ducha pokory i pokoju; nie zazdroszcząc sobie
miłości braterskiej (zob. Ga 5,25-26), a jako Przełożeni ulegli Ducho-
wi (jeśli komuś z Waszych przydarzyłby się jakiś upadek) pouczając
w duchu łagodności, bacząc, abyśmy i my nie ulegli pokusie (zob.
Ga 6,1).

Wsparci łaską Ducha Świętego, wstępujemy na drogą wizytacji
kanonicznej, pytając: Czy ktoś nie zszedł z drogi miłości, prawdy i po-
koju? Czy zgodnym kursem biegną, aby szerzyć cześć Boga i Naj-
świętszej Maryi Dziewicy bez grzechu pierworodnego poczętej? Czy
nie zeszli z drogi przestrzegania praw i Statutów rzymskich oraz za-
twierdzonych i praktykowanych zaleceń kapituł? Polecam, aby na moje
przybycie sprawdzono porządek, schludność, ozdobę kościołów, za-
krystii i klasztorów.

Dla wypełnienia wytycznych kapituły polecamy wszystkim i każ-
demu z osobna Czcigodnym Ojcom przełożonym, aby zgodnie z przy-
jętym rozporządzeniem, złożyli na moje ręce podczas wizytacji re-
zygnacje ze swego urzędu. Należy to uczynić na piśmie, z własno-
ręcznym podpisem, według ustalonego wzoru: „Ja... rezygnuję z urzędu
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przełożeństwa na ręce Wielce Czcigodnego Przełożonego Generalnego,
mego Najczcigodniejszego Przełożonego itd.”.

Jak wszystkim wiadomo, z naszego Zgromadzenia został wydalony
sekretarz23.. Na jego miejsce powołujemy zatem Wielebnego Ojca Be-
nedykta24, lektora świętej teologii moralnej. Przygotuje on klasztor
w Goźlinie na pierwszą wizytację w tym klasztorze w dniu 28. tego
miesiąca. Tam polecamy mu złożyć przysięgę wierności w naszej obec-
ności.

Kładziemy na sercu Wielebnym Przełożonym miejscowym, aby na
naszą wizytację zatroszczyli się o należyte przygotowanie spisów za-
wartości zakrystii i biblioteki. Niech prześlą natomiast na konwent wy-
kazy otrzymanych i wydanych pieniędzy. Również, zgodnie ze zwy-
czajem, tekst przysięgi o odprawionych Mszach.

Aby termin naszego kanonicznego konwentu był wszystkim znany,
naznaczamy go na dzień 17 czerwca w klasztorze w Goźlinie. Za-
praszamy do właściwego celebrowania konwentu wszystkich upraw-
nionych, a więc Wielce Czcigodnych Ojców Zgromadzenia oraz Prze-
wielebnych Ojców Asystentów, i nikogo więcej.

Pragniemy, aby Duch Prawdy jako Pocieszyciel najlepszy dotknął
nas wszystkich razem obecnych. Zatem, aby w trakcie wizytacji do-
sięgła mnie i Was pociecha z osobistego spotkania, proszę Przełożo-
nych miejscowych, przez zasługę świętego posłuszeństwa, o zwołanie
wszystkich współbraci do swych klasztorów.

Najukochańsi Ojcowie i Bracia, proszę wszystkich i każdego
z osobna, abyście nie przekraczali ram braterskiej szczerości. Pamię-
tając o własnym zbawieniu, każdy ma ufnie wyznawać jedynie to,
co miłość karności zakonnej podyktuje, aby każdy odkrywał z ufnością
to, co trzeba odrzucić.

Dla osiągnięcia lepszych wyników konwentu i kanonicznej wizy-
tacji zalecamy, zgodnie ze zwyczajem, modlitwy do Ducha Świętego
po prymie i nieszporach. Natomiast w sam dzień konwentu należy
w każdym klasztorze o godzinie ósmej odśpiewać Mszę wotywną
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o Duchu Świętym. Jednocześnie nakazujemy Przełożonym lokalnym,
aby nasz list był publicznie odczytany przy stole, zgodnie z prawem,
przepisany w książce do tego przeznaczonej i w opieczętowanej ko-
percie bezzwłocznie przesłany z klasztoru do klasztoru, kolejno, jak
niżej zostanie wskazane. Dla uwierzytelnienia tego pisma kładziemy
na nim własnoręczny podpis i opatrzywszy je pieczęcią, wysyłamy je
z naszego klasztoru skórzeckiego pod wezwaniem Nawrócenia św. Pa-
wła, w dniu 18 maja Roku Pańskiego 1748.

br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.

10. List okólny z 3 czerwca 1749 r.25

Br. Kazimierz Wyszyński Zakonu Polskiego Marianów Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Dziewicy, Proboszcz i Prze-
łożony Generalny

Najmilszym w Chrystusie, Przewielebnym, Czcigodnym i Wieleb-
nym Ojcom i Braciom pozdrowienie i błogosławieństwo.

Dary Ducha Świętego należą do najznakomitszych darów udzie-
lonych człowiekowi przez Boga. Chrystus Pan przyrzekł je swym ucz-
niom, mówiąc: „Nie pozostawię was sierotami, lecz ześlę na was Ducha
Prawdy” (por. J 14,16-18). Dokonał tego, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy
zesłał na nich Ducha Świętego. Ufam, że dokonało się to również
w naszym ubożuchnym Zgromadzeniu.

Jeśli więc odbyło się nawiedzenie Ducha Świętego, zapowiadam
Wielce Czcigodnym, Przewielebnym, Wielce Wielebnym Ojcom i Wie-
lebnym Braciom moją wizytację kanoniczną. Będę badał: Czy wpro-
wadzamy w życie to, czego dokonał w nas Duch Święty? Czy są ma-
rianie prawdziwie naśladujący Maryję oraz pilnie przestrzegający Re-
guły i Konstytucji? Czy postępują w miłości i pokoju braterskim? Czy
realizują należycie ubóstwo, czystość i posłuszeństwo? Czy według
przepisów, dniem i nocą dokonuje się chwalenie Boga? Wreszcie, czy
przestrzega się ściśle zasad karności zakonnej?
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Abym mógł odpowiedniej i owocniej wypełnić to zadanie, nakazuję
wszystkim pozostać w domu do mego przybycia. Po otrzymaniu tego
powiadomienia o moim przybyciu niech Przełożeni miejscowi daleko
nie wysyłają Ojców i Braci, a wysłanych, jak najszybciej przywołają.
Chcę bowiem, zgodnie ze sprawiedliwym oczekiwaniem, udzielić każ-
demu świadectwa pociechy.

Prawne odbycie konwentu rocznego w klasztorze korabiewskim,
naznaczam na dzień 30 czerwca. Zgodnie z przepisami, najuprzejmiej
zapraszam do udziału w tym konwencie Wielce Czcigodnych Ojców
Zgromadzenia i Przewielebnych Ojców Asystentów. Niech przybędą
do wspomnianego klasztoru na 2 dni przed konwentem, czyli 27 czerw-
ca. Innym zaś zabraniamy przybywania tam, pod karą nałożoną według
naszego uznania.

Spisy wpływów i wydatków, dobrze i wiernie prowadzone i przez
Ojców Radnych zawsze każdego kwartału podpisane, polecamy przesłać
do Nas, w celu stwierdzenia rzetelności Przełożonych miejscowych
i depozytariuszy. Należy także przysłać zaprzysiężenie o odprawionych
Mszach oraz rezygnację ze swych obowiązków każdego Przełożonego
miejscowego i Lektora świętej teologii dogmatycznej oraz moralnej.
Zgodnie z rozporządzeniami ostatniej kapituły należy przedstawić
w opieczętowanym piśmie sumienne świadectwo o uzdolnieniach po-
wierzonych sobie studentów.

Wielebni Przełożeni miejscowi po otrzymaniu wiadomości o mojej
wizytacji niech zaspokoją potrzeby każdego z Ojców i Braci co do
ubrania i innych rzeczy koniecznych, zgodnie z rozporządzeniem ostat-
niego konwentu, aby w tym czasie sporami nie zakłócano mi spokoju.
Chciałbym zastać bibliotekę i zakrystię dobrze uporządkowane, według
spisów. Odnosi się to również do spisów inwentarza bydła klasztornego,
pozostałości każdego rodzaju ziarna i wszystkiego, co należy do kla-
sztoru, jak pola, łąki itd.

Wielebni Ojcowie Przełożeni miejscowi niech zatroszczą się o za-
poznanie wszystkich z moim listem. Należy odczytać go w czasie po-
siłku, wyjaśnić komu trzeba i wpisać do specjalnej księgi. Następnie
na tym moim liście trzeba napisać, że został przeczytany i podpisany,
oraz trzeba go bezzwłocznie przesłać w opieczętowanej kopercie do
Przełożonego najbliższego klasztoru przez zaufanego posłańca.
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Wizytacja ta nie może odbyć się bez Bożej pomocy. Stąd po otrzy-
maniu wiadomości o niej, dla lepszego postępu Zgromadzenia i speł-
nienia oczekiwania każdego z jego członków, trzeba codziennie błagać
Majestat Boży: w czasie konwentualnej Mszy, rano po Tercji, a wie-
czorem po skończeniu recytacji matutinum, odmówić hymn „Przybądź
Duchu Święty” z wersetem i modlitwą oraz o Niepokalanym Poczęciu
z modlitwą „Broń, prosimy Cię” itd. Natomiast w czasie konwentu każ-
dy Przełożony miejscowy zatroszczy się o odprawienie Mszy św. wo-
tywnej śpiewanej, a wszyscy kapłani w swoich prywatnych Mszach św.
dodadzą kolektę o tymże Duchu Świętym. Bracia klerycy i konwersi
niech po spowiedzi przyjmą Komunię św. podczas tej Mszy, aby Bóg
Wszechmogący i niewyczerpanego Miłosierdzia raczył błogosławić te-
mu dziełu.

Pobożnym modlitwom polecam również wprowadzenie naszych
współbraci do Raśny, które nastąpi w niedzielę w oktawie Bożego
Ciała. Gdy powróciłem z Wilna, nieoczekiwanie dotarło do mnie ży-
czenie Najjaśniejszego Biskupa Łuckiego, który z powodu licznych
zajęć nie mógł już dłużej tej sprawy odkładać.

Donoszę także o śmierci Najczcigodniejszego naszego Komisarza,
Fulgencjusza Wojewódzkiego. Otrzymał on od kapituły zobowiązanie
na piśmie, że za podjęte prace stanie się uczestnikiem naszych modlitw
i Mszy świętych za zmarłych. Stąd dla wypełnienia tego uczynku mi-
łości wobec pobożnie Zmarłego nakazuję, aby każdy Przełożony miej-
scowy wyznaczył na tablicy każdemu księdzu odprawienie 3 Mszy
świętych i aby publicznie w kościele za duszę Zmarłego w wigilię
Dnia Zadusznego odprawiono Mszę św. śpiewaną.

Pozostańcie w Panu i módlcie się do Boga za mnie grzesznika.

W Skórcu, w naszym klasztorze Nawrócenia św. Pawła, przyłożona
pieczęć Zgromadzenia, 
dnia 3 czerwca Roku Pańskiego 1749
br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.
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Listy do przełożonych generalnych franciszkanów

1. List do Ministra Generalnego Franciszkanów 
z 16 grudnia 1737 r.26 

Najczcigodniejszemu w Chrystusie Ojcu Piotrowi Pawłowi de Ci-
rignola Wicekomiszarzowi Generalnemu Cismontańskiej Rodziny
Zakonu Mniejszego Reformatów Świętego Franciszka i Lektorowi
Emerytowanemu

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze i Najdostojniejszy Prze-
łożony,

Seraficzna miłość Najczcigodniejszego Ojca do Niepokalanego Po-
częcia skłania mnie, abym wraz z wyrazami najgłębszej czci przekazał
najserdeczniejsze podziękowanie za wyznaczenie Wielce Czcigodnego
Ojca Franciszka Kowalskiego, z Kustodii Prowincji Wielkopolskiej,
na Komisarza naszej kapituły. Pod jego przewodnictwem odbyła się
12 grudnia z jak największym pożytkiem.

Wybrany na tej kapitule na przełożonego generalnego tegoż Zgro-
madzenia, proszę o ojcowskie błogosławieństwo, abym właściwie
i owocnie wypełnił ten obowiązek.

Najpokorniej polecam się dalszej ojcowskiej i serafickiej opiece.
Pozostaję z dozgonną wdzięcznością i szczególną czcią jako najpo-
korniejszy sługa Najczcigodniejszego Ojca.

Warszawa, 16 grudnia 1737 r.
br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny Polskiego Zgro-
madzenia Marianów Zakonu Niepokalanego Poczęcia NMP.

Na ten list przyszła następująca odpowiedź:
Wielce Czcigodny w Chrystusie Najdostojniejszy Ojcze,
Chętnie słyszę, że los padł na Ojca. Przypominam więc Ojcu, aby,

jak długo będzie przełożonym, w serafickim duchu przewodził poży-
tecznie swym współbraciom. Niezbędne jest otrzymanie obfitego bło-
gosławieństwa naszego Serafickiego św. o. Franciszka.
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26 List znajduje się w ProtOrd, s. 243; por. PositioWysz, s. 127-128 i „Pisma KW”, s. 249.



Tego serdecznie życzę, potwierdzam i przekazuję z Rzymu ad Rip-
pam dnia 18 stycznia 1738 r.

najoddańszy sługa br. Franciszek Antoni de Cirignola za Wice-
komisarza Generalnego.

2. List do Ministra Generalnego Franciszkanów z 1741 r.27

Najdostojniejszy i Najczcigodniejszy w Chrystusie Ojcze i Prze-
łożony,

W czerwcu tego roku kończy się 3-lecie mego posługiwania prze-
łożeńskiego. Stąd przesyłając należny pokłon, zanoszę prośbę, aby Naj-
czcigodniejszy Ojciec, podobnie jak życzliwie wyznaczał Komisarza
do nas na wizytację, tak teraz zechciał wyznaczyć Komisarza na przy-
szłą kapitułę, aby na niej przewodniczył oraz miał głos doradczy, wy-
borczy i rozstrzygający w sprawie wyboru nowego Przełożonego na-
szego Zgromadzenia. 

Sugeruję pokornie, aby tę funkcję powierzyć z Wielkopolskiej Pro-
wincji Ojców Reformatów Wielce Czcigodnemu Ojcu Rochowi Cheł-
chowskiemu, Lektorowi Świętej Teologii, byłemu definitorowi prowin-
cjalnemu i gwardianowi konwentu w Białej Podlaskiej, albo Wielce
Czcigodnemu Ojcu Fulgencjuszowi Wojewódzkiemu, Lektorowi Świę-
tej Teologii, także byłemu definitorowi prowincjalnemu i gwardianowi
w Pułtusku.

Przedstawiwszy to, posłusznie oczekuję odpowiedzi w Warszawie
wraz z serafickim błogosławieństwem. Pozostaję najpokorniejszym
i najposłuszniejszym sługą Najczcigodniejszego Ojca i Najdostojniej-
szego Przełożonego.

br. Kazimierz Wyszyński, Przełożony Generalny.

Na ten list przyszła następująca odpowiedź:
Wielce Czcigodny Ojcze,
Pragnąc spełnić Twoją prośbę, wybrałem na Wizytatora tego Zako-

nu i Zgromadzenia Czcigodnego Ojca Fulgencjusza Wojewódzkiego.
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27 List znajduje się w ProtOrd, s. 246; por. „Pisma KW”, s. 256; był pisany w lutym lub
marcu 1741 r.



Sądzę, że będzie on dobrym doradcą w Waszych sprawach. Przesyłam
więc w tym liście delegację dla niego.

Bywaj zdrów! Wypraszam ustawicznie serafickie błogosławieństwo
dla Ciebie.

W Rzymie w Ara Coeli, dnia [8] kwietnia 1741 r.
Najżyczliwszy w Chrystusie sługa br. Kajetan a Laurino, Minister
Generalny.
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ROZDZIAŁ IV

DIARIUSZ CZYNNOŚCI
W RZYMIE I W PORTUGALII

Wprowadzenie

Treść „Diariusza” oraz wpisanych w nim „Listów” jest bardzo bo-
gata. Przede wszystkim dotyczy spraw Zakonu Marianów, załatwianych
przez Sługę Bożego o. Kazimierza jako prokuratora generalnego Zakonu
w urzędach Stolicy Apostolskiej. 

Wiele miejsca zajmuje dokumentacja sporu z ks. Turczynowiczem,
dotyczącego tzw. marianów wileńskich. Ukazane są też zabiegi o przy-
wileje związane z misją marianów niesienia pomocy zmarłym. Opisane
są intensywne zabiegi o założenie domu zakonnego w Rzymie.
W „Diariuszu” znajdują się szkice i brudnopisy listów o. Kazimierza
oraz gotowe listy, które wysyłał do marianów oraz innych osób. W wielu
z nich mówi o potrzebie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego o. Sta-
nisława Papczyńskiego i nalega na to, aby jak najszybciej to czynić.

Zapisy „Diariusza” wskazują również na zainteresowania o. Kazi-
mierza sprawami społecznymi, zwłaszcza jego zaangażowanie w ulże-
nie doli chłopów polskich i szukanie dla nich pomocy u Stolicy Apo-
stolskiej. Interesujące są spostrzeżenia Sługi Bożego o miejscach, które
odwiedzał. Szczególnie barwny jest opis jego przygód związanych z po-
dróżą do Portugalii. W opisie tym przejawia się wielkie zaufanie o. Wy-
szyńskiego do Opatrzności Bożej oraz wiara w moc wstawienniczą
Niepokalanej i o. Stanisława Papczyńskiego. 

„Diariusz” ma wielkie znaczenie dla poznania życia i duchowości
Sługi Bożego. Stanowi też ważne źródło historyczne do poznania wy-
darzeń i zwyczajów tamtej epoki. Jednocześnie świadczy o ogromnej
pracowitości, zaangażowaniu i szczerej, dziecięcej pobożności jego
autora. 
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„Diariusz” (DW) dotychczas nie był wydany drukiem. Jego rękopisy
i kopie autografów znajdują się w następujących archiwach: w AAP,
APS 7 – oryginały „Diariusza” część I, II i III; do części III „Diariusza”
zostały dołączone listy wysyłane z Rzymu czy Portugalii; znajdują się
w nich autentyczne koperty pocztowe oraz listy kopiowane przez sa-
mego Sługę Bożego; część IV oryginału znajduje się w AGM; w APPM
jest kopia części V „Diariusza”, sporządzona przez ks. Stefana Sy-
drego MIC, na podstawie oryginału, który zaginął w czasie II wojny
światowej.

W niniejszym wydaniu włączono do „Diariusza” brakujące w nim
listy do przełożonego generalnego marianów, wpisane do „Protokólarza
Wetyckiego”. 

ZESZYT 1
(30 IV 1751 – 19 II 1752)

Kwiecień
30 kwietnia
Przybyliśmy na noc do Rzymu. Najczcigodniejszy [Ojciec Komisarz

Generalny Franciszkanów]1 wskazał nam miejsce pobytu w swym kla-
sztorze. Konie natomiast umieściliśmy w stajni na mieście, gdzie za
dwa (...)2 karmiono je sianem, owies zaś kupowaliśmy sami.
 

List 1 do o. Kajetana Wetyckiego3 
Rzym, dnia 30 kwietnia 1751 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Ojcze Proboszczu Generalny4

i Najgodniejszy Przełożony!
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1 O. Rafał de Lugagnano od 16 maja 1750 r. był komisarzem generalnym franciszkanów
obserwantów, którzy wówczas sprawowali opiekę nad marianami. Rezydował przy konwencie
Ara Coeli na Kapitolu. Tu od czasów o. S. Papczyńskiego zatrzymywali się marianie. W swych
notatkach o . Kazimierz nie wspomina o połączonej z klasztorem bazylice Santa Maria in Ara
Coeli, w której znajduje się słynna figura Dzieciątka Jezus wykonana z drzewa z Góry Oliwnej
oraz grobowiec św. Heleny cesarzowej.

2 Tekst zniszczony, możliwe, że chodziło o skudy (waluta włoska w tamtych czasach).
3 Brak tego listu w Diariuszu, a jedyna kopia znajduje się w ProtWet, f. 6r. i „Pismach

KW”, s. 262).  
4 Przełożonego generalnego marianów nazywano wówczas „proboszczem generalnym”.

Od 12 XI 1750 r. przełożonym generalnym marianów był o . Kajetan Wetycki. 



Natychmiast po przybyciu do Rzymu przesyłam Wielce Czcigod-
nemu Ojcu należne uszanowanie. Powiadamiam, że ks. Piotr5 pierwszy
opuścił Rzym, a ks. Michał6 uczynił to samo jeden dzień później, psując
nam opinię, byli bowiem karani i przebywali w karcerze w Ara Coeli.
Włócząc się po Rzymie bez poszanowania habitu, zaszkodzili bardzo
sławie naszego Zgromadzenia oraz prowadzeniu naszych spraw.

Podczas jubileuszu był tu ks. Turczynowicz7 i otrzymał dekret, aby
wystarał się o fundację dla swych neofitów i nie ważył się utrzymywać
ich z jałmużny. W dekrecie tym nie było żadnej wzmianki o habicie
i tytule mariańskim. Należy więc za pośrednictwem ks. Wojciecha8

zebrać dokładne informacje o tym, co teraz robi ks. Turczynowicz,
jak się ubierają neofici i jaką nazwą się posługują. Trzeba wyrobić
breve apostolskie o ich rozwiązaniu, gdyby [ks. Turczynowicz] za-
mierzał tworzyć z nich zakon pod nazwą Marianów czy Towarzystwa
Maryi.

Nie mam nic więcej do przekazania, bo jeszcze nawet nie roz-
gościliśmy się tutaj. Kończąc podpisuję się jako Wielce Czcigodnego
Ojca posłuszny syn i najpokorniejszy sługa, br. Kazimierz Wyszyński
Zakonu Niepokalanego Poczęcia.

Kłaniam się Ojcom Asystentom i wszystkim innym [współbraciom]
i polecam się ich świętej modlitwie.
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5 Piotr Chojecki kilkakrotnie uciekał z klasztoru, za co nałożono na niego kary kościelne,
i musiał prosić Stolicę Apostolską o ich zdjęcie. Ostatecznie powrócił do Polski i zmarł w Goź-
linie 28 XI 1759 r.

6 Nie wiadomo o kogo chodzi. 
7 Ks. Józef Szczepan Turczynowicz Suszycki (†1773). W tym czasie był proboszczem

parafii św. Stefana w Wilnie oraz kapelanem przytułku św. Łazarza, w którym utrzymywał
ok. 30 neofitów, nawróconych z judaizmu. Dla skuteczniejszego zbierania jałmużny ubrał ich,
zarówno mężczyzn, jak i kobiety, w habit podobny do mariańskiego i nazwał ich marianami.
Wywołało to wiele zamieszania wśród ludzi, którzy ekscesy neofitów przypisywali Zakonowi
Marianów założonemu przez o. S. Papczyńskiego. Jednym z zasadniczych motywów przybycia
o. Kazimierza Wyszyńskiego do Rzymu było rozstrzygnięcie urzędowe tej kwestii. 

8 Wojciech Strach (†11 II 1754), Czech, był pierwszym marianinem, który zamieszkał
w Mariampolu na Litwie. 



Maj
3 maja
Wysłałem list do Ojca Proboszcza o procesie ks. Turczynowicza.

W Rzymie przegrał z bernardynami sprawę o kwestę. Wydano orze-
czenie, aby nie kwestował na utrzymanie neofitów, lecz wystarał się
dla każdego o fundację. Nie było natomiast wzmianki, aby nie nazywał
ich zakonnikami Towarzystwa Maryi, gdyż nikt tego się nie domagał.

4 maja
Oddaliśmy Kardynałowi9 listy od Jego Królewskiej Mości10 i od

Księcia Czartoryskiego11. Nie osiągnęliśmy jednak spodziewanego skut-
ku, bo Kardynał choruje i nie może udzielić nam poparcia. Tak więc
już zostaliśmy opuszczeni i osłabła nasza nadzieja. 

5 maja
Sprzedaliśmy konie, za które po zwolnieniu z podatku wwozowego

wzięliśmy 42 skudy, a za wóz i uprząż 5 skudów. Od razu 2 skudy
pożyczył opat12. Wziął też 5 paulów, obiecując pomoc w uzyskaniu
fundacji w Rzymie13.

6 maja 
Przekazaliśmy Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników me-

moriał dotyczący ks. Turczynowicza i jego Instytutu. Memoriał ten
zostanie tu wpisany osobno. Kongregacja zaś wysłała pismo do biskupa
wileńskiego14, domagając się informacji o owym dziele ks. Turczy-
nowicza. Do pisma tego dołączyła mój memoriał, zostawiwszy sobie
drugi egzemplarz.

7 maja 
Pismo Kongregacji do biskupa wileńskiego przesyłam pocztą, wkła-

dając je w list do Ojca Proboszcza. Przypominam mu, że należy przy-
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9 Kard. Girlomo Colonna di Sciarra, który od 27 marca 1747 r. był protektorem franci-
szkanów obserwantów i trzecich zakonów franciszkańskich.

10 Król Polski August III Sas (1733-63).
11 Książę Michał Czartoryski, Kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego (1693-1775).
12 ”pewnie na wieczne nieoddanie” – w rękopisie wypowiedź ta została przekreślona.
13 O. K. Wyszyński wymienia najczęściej następujące monety: skudy, paule, bajoki, kwa-

dryny, cekiny.
14 Bp Michał Zienkowicz kierował diecezją wileńską w l. 1730-62. Zaprowadził w niej

nową administrację kościelną.



słać pieniądze na prowadzenie sprawy z ks. Turczynowiczem i na
otrzymanie stosownego dekretu.

Piszę też do Pana Łowczego15, aby nasi odebrali od dr. Dupina
oryginał obrazu Czcigodnego Ojca Stanisława, a od p. Tłuczkowicza
rozliczenie za książkę Gwiazda Zaranna16. 

List 2 do o. Kajetana Wetyckiego17

Rzym, dnia 12 maja 1751 r.

Wielce Czcigodny Ojcze Proboszczu Generalny i Najgodniejszy
Przełożony!

Wyrażając należne uszanowanie, przesyłam Wielce Czcigodnemu
Ojcu pismo pierwszej instancji Świętej Kongregacji Biskupów i Za-
konników skierowane przeciwko instytutowi ks. Turczynowicza. Do-
kument ten jest adresowany do ks. Biskupa Wileńskiego, trzeba go
więc jak najprędzej przesłać z Warszawy do Wilna. Święta Kongregacja
domaga się od biskupa informacji o tym instytucie, przed podjęciem
decyzji o kasacie lub zachowaniu Stowarzyszenia Maryi, czyli ma-
rianów wileńskich.

Poniosłem już znaczne koszta na wyrobienie tego dokumentu
w Świętej Kongregacji. Ksiądz Turczynowicz ma zaś tu swego ad-
wokata, który wiele może mi przeszkadzać. Nie wiem, co się jeszcze
zdarzy, ale mam wielką ufność, że zostanie wydany dekret kasaty tego
najnowszego instytutu, szkodzącego dobrej sławie marianów. Nie obę-
dzie się to bez wydatków, bo trzeba wziąć adwokata, który będzie
nas dobrze bronił i postara się o nowy dekret, choć i ja nie wymawiam
się od pracy. Na wyrobienie dekretu i na adwokata potrzeba co najmniej
12 dukatów, a ja nie mam skąd ich wziąć. Wiele wydaliśmy na konie
podczas drogi, gdyż za jedną noc trzeba było płacić 15 paulów, a w po-
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15 Michał Gabriel Rafał Wyszyński (†1765), po śmierci żony zamieszkał w Warszawie,
w pobliżu kościoła Świętego Krzyża. Odznaczał się pobożnością i miłosierdziem dla ubogich.
Wspomagał też swego brata Kazimierza w jego zabiegach o rozwój marianów. 

16 Gwiazda Zaranna to książka opracowana przez o . Kazimierza dla propagowania wśród
Polaków nabożeństwa do NMP na podstawie Reguły dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny.
Jest to przeróbka dzieła Franiszka Ariasa (1533-1605), hiszpańskiego jezuity, który w 1588 r.
opublikował książkę pt. „D. Virgo imitanda sive de Imitatione Mariae Virginis etc”.

17 Kopia tego listu jest w ProtWet, f. 6v; jest też tłum. łac. w PIPW, f. 418-420; por. „Pis-
ma KW”, s. 262-264.



łudnie 8. Z powodu tej drożyzny ledwo dojechaliśmy do Rzymu. Mu-
sieliśmy też sprzedać konie, które były bardzo wymęczone drogą. Teraz
zaś wiele wydajemy na prokuratorów, a także na nasze potrzeby.

Wielce Czcigodny Ojcze, zechciej więc porozumieć się ze swoją
radą i znaleźć sposób dostarczenia tych 12 czerwonych złotych. Naj-
lepiej będzie przesłać je przez bank, za pośrednictwem mego brata
Księdza Misjonarza18. Trzeba, aby dotarły przed rozpoczęciem procesu,
gdyż tutaj adwokat nie zrobi ani jednego kroku za darmo. Może i tych
pieniędzy będzie za mało dla otrzymania dekretu wraz z odpisem.

Niech Wielce Czcigodny Ojciec prześle pismo Świętej Kongregacji
do biskupa wraz ze swoim listem i poprosi pokornie, aby był pro-
tektorem i obrońcą kultu Niepokalanego Poczęcia NMP. Kult ten roz-
szerza się i będzie propagowany nadal przez członków instytutu, którzy
pochodzą z rodzin wierzących, nie zaś z neofitów. Niech Czcigodny
Biskup Wilna Michał Zienkowicz przekaże swoją odpowiedź do Świętej
Kongregacji Biskupów i Zakonników bezpośrednio albo przez pośred-
nictwo Wielce Czcigodnego Ojca. Niech łaskawie wskaże, jaki wybierze
sposób dostarczenia odpowiedzi. Gdyby zechciał przekazać list Wielce
Czcigodnemu Ojcu, proszę doręczyć go do mego brata księdza, a on
prześle go do mnie.

Ojcowskiemu błogosławieństwu polecam siebie i pozostaję jako
najposłuszniejszy i najpokorniejszy sługa wielce Czcigodnego Ojca. 

br. Kazimierz Wyszyński, Prokurator Generalny Zakonu Niepoka-
lanego Poczęcia Maryi Dziewicy19.

PS.20 Wszystkim przewielebnym Radnym i wszystkim Ojcom prze-
syłam ukłony i polecam siebie oraz nasze sprawy ich najpobożniejszym
modlitwom. Proszę Wielce Czcigodnego Ojca, aby kazał odprawić jedną
Mszę św. za zmarłych w czyśćcu i 5 Mszy św. według intencji.
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18 Jan Wyszyński (1699-1773), rodzony brat Kazimierza. Wstąpił do Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Pracował w seminarium we Włocławku i Krakowie.
Od 1741 r. zamieszkał w Warszawie przy kościele Świętego Krzyża jako prokurator polskiej
prowincji misjonarzy. Na tym stanowisku wiele pomagał swemu bratu i marianom.

19 O. K. Wetycki pod tym listem dopisał, że pieniądze prześle później, gdy spotka się
z fundatorką klasztoru w Mariampolu.

20 Dopisek ten znajduje się jedynie w tłum. łac. (PIPW, ff. 420v).



23 maja
Pytaliśmy eremitów mieszkających przy Porta Angelica, czy nie

zechcieliby się do nas przyłączyć21. Widząc, że nie są zainteresowani
tą propozycją, podjęliśmy staranie o inne miejsce przy pomocy opata,
który pożyczył 2 skudy. Na pozór bardzo chciał nam pomóc, ale ze
skutków okazało się, że robi to tylko dla tych 2 skudów.

24 maja 
Zapłaciliśmy [?] [w oryginale tekst nieczytelny w tym miejscu]

paulów za uszycie dwóch koszul i jednego prześcieradła. Łokieć płótna
kosztuje tu jeden paul, gdy u nas można kupić już za szóstaka.

27 maja 
W Arcybractwie Dusz Czyśćcowych rozmawialiśmy o połączeniu

i inkorporacji ich Konfraterni z nami22. Chcieliśmy, aby ich przywileje
i odpusty mogły być otrzymywane w naszych kościołach.

30 maja 
Temuż Arcybractwu przekazaliśmy na piśmie naszą prośbę.

Czerwiec
1 czerwca 
Otrzymaliśmy odpowiedź Arcybractwa, stwierdzającą, że nie mają

władzy przyłączenia jakiegoś zakonu. Mogą natomiast zakładać brac-
twa, a później włączać je do swej wspólnoty. Dla informacji wzięliśmy
od nich spis wszystkich udzielonych im odpustów.

2 czerwca 
Chcieliśmy udać się z memoriałem do Ojca Świętego. Wybierał

się jednak na odpoczynek i nie mogliśmy się z nim spotkać. Nie mie-
liśmy zresztą nikogo, kto mógłby nas poprzeć i polecić mu. Nie mając
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21 Stowarzyszenie Eremitae dell Ascensioone Nostro Signore e della Beatissima Vergine
della Grazie a Porta Angelica zostało założone w końcu XVI w. przy kościele Madonna
della Grazie. Miało opiekować się eremitami pielgrzymującymi do Wiecznego Miasta.
W 1606 r. zobowiązano ich do korzystania z hospicjum przy Porta Angelica. Stowarzyszenie
utrzymywało się z jałmużny, a jego członkowie nie składali ślubów. Z powodu małej liczby
członków stowarzyszenie zostało skasowane w 1806 r. Zob. EK, 4, Eremici, s. 1081.

22 Bractwo Dusz Czyśćcowych zostało założone w 1687 r. przez Ambrożego Lofaro,
Jakuba Mazzoliego i Franciszka Costantiniego. Było erygowane przy kościele św. Egidiusza
in Borgo koło Porta Angelica w Rzymie. Papież Innocenty XI obdarzył je specjalnymi odpus-
tami. Benedykt XIII nadał mu rangę arcybractwa i pozwolił na przyłączanie innych bractw
i zakonów w celu korzystania z tych odpustów.



tu żadnego oparcia, udaliśmy się do Neapolu. Żywiliśmy nadzieję, że
zanim Ojciec Święty powróci do Rzymu, otrzymamy rekomendacje
do niego od Królowej Neapolitańskiej23. Dla osiągnięcia tego celu mie-
liśmy list polskiego ministra Lemiaszka24 do ministra Królowej Ne-
apolitańskiej z prośbą o poparcie nas.

3 czerwca 
Udaliśmy się do Neapolu, gdzie przedstawiliśmy naszą sprawę kró-

lowej, ale znowu nic nie osiągnęliśmy. Królowa nie miała śmiałości
pisać do Ojca Świętego i nie chciała też naprzykrzać się królowi. Nie
dała nam więc rekomendacji.

11 czerwca 
Po opuszczeniu Neapolu doznaliśmy wiele cierpień na ziemi i na

morzu, zarówno z powodu upałów, jak i zaczepek zbirów nie znających
naszego Zakonu. Chciano nas zatrzymać, lecz Pan Bóg poddał nam
myśl, aby płynąć morzem i tak ujść ich prześladowaniom. Na morzu
groziło nam znowu niebezpieczeństwo z powodu przeciwnych wiatrów.
Nie mogąc dostać się do zamierzonego portu, musieliśmy wysiąść na
ląd. Z obawą i kłopotami, obawiając się jakiegoś pościgu, podążaliśmy
do Państwa Papieskiego. Odetchnęliśmy dopiero wówczas, kiedy szczę-
śliwie tam przybyliśmy. Nie zważając na nieznośny upał oraz katar,
podążaliśmy do zamku, gdzie Ojciec Święty spędzał urlop. Myśleliśmy,
że tam łatwiej będzie się z nim rozmówić. Niestety, nie zastaliśmy
Ojca Świętego w zamku, gdyż powrócił do Rzymu, aby rozpocząć
uroczystości ku czci św. Piotra.

27 czerwca 
Z Neapolu powróciliśmy do Rzymu, gdzie z wielką okazałością

odbywał się odpust św. Piotra.
30 czerwca 
Przekazaliśmy Ojcu Świętemu memoriał, prosząc o jakieś miejsce

w Rzymie dla naszego Zgromadzenia. Ojciec Święty przyjął memoriał
z moich rąk i czytając, trochę jakby westchnął25.
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23 Maria Krystyna Amelia (1724-60), córka króla polskiego Augusta III, żona króla Ne-
apolu Karola VIII, zmarła jako królowa hiszpańska. 

24 Prawdopodobnie chodzi o ks. Lagnasco (†1779), ministra pełnomocnego króla Augusta
III w Rzymie. Polacy byli mu przeciwni, gdyż był Sasem. Zob. M. Loret, Życie polskie w Rzymie
w XVIII wieku, Rzym 1930, s. 68-69.

25 Benedykt XIV (1675-1758), był papieżem od 17 lipca 1740 r.



Lipiec
2 lipca 
Odebraliśmy memoriał z Sekretariatu Memoriałów. Na wierzchu

był napis „relatum”. Jakie jest znaczenie tego słowa? Zastanawialiśmy
się wiele na tym, co oznacza słowo „relatum” i pytaliśmy się znawców.
Powiedziano nam, że napis ten wskazuje, iż jedynie przeczytano me-
moriał. „Relatum” może znaczyć rozstrzygnięcie, ale też przeczytanie.

Natomiast z Polski otrzymałem od mego księdza brata odpowiedź
na mój list26. Donosi mi, że ks. Turczynowicz gromadzi swych zwo-
lenników pod tytułem Towarzystwa Maryi. Rozpowiada, że miał sprawę
z jezuitami o ten tytuł i ją wygrał. Mówi, że choć zakon jego nie
jest zatwierdzony, to nie zabroniono mu organizować Towarzystwa
Maryi. W tej kwestii rozmawiałem z polskimi i innymi prowincjałami
jezuitów. Okazuje się, że ks. Turczynowicz rozsiewa fałsz mówiąc
o wygraniu sprawy, o której cały zakon [jezuitów] nie słyszał.

4 lipca 
Zabiegaliśmy przez pośredników o poparcie nas przez kard. Co-

lonnę, protektora zakonu, lecz niczyjej pomocy nie mogliśmy się do-
prosić. Dopiero gdy sami przed nim stanęliśmy, po ucałowaniu purpury
kardynalskiej, powierzyliśmy się jego protekcji. Staraliśmy się bowiem
o kościół św. Bibiany27, który podlega kapitule bazyliki Najświętszej
Maryi Panny Większej. Członkiem tejże kapituły jest kardynał, więc
chcieliśmy go zawczasu pozyskać dla naszych planów.

6 lipca 
Konferowaliśmy z p. Piotrem Puskim28 w sprawie kościoła św. Bi-

biany. Adwokat ten obiecał nam pomoc w zredagowaniu pisma do
kapituły bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej.

15 lipca 
Otrzymałem listy z Polski od Ojca Proboszcza. Zawiadamia on,

że już odesłał pismo Kongregacji Biskupów i Zakonników do biskupa
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26 Ks. Jan Wyszyński.
27 Św. Bibiana albo Viviana, męczennica z czasów Juliana Apostaty (361-363). Ku jej

czci zbudowano w V w. małą bazylikę, którą przebudowano w XVII w. wg projektu Berni-
niego. 

28 Piotr Puski, adwokat rzymski, przez pewien czas był też administratorem polskiego
hospicjum św. Stanisława.



wileńskiego w sprawie instytutu ks. Turczynowicza. Była też wzmianka
o tym, że bez naszego udziału dokonano rozgraniczenia Kalwarii z Wie-
czernikiem.

16 lipca 
Wśród jezuitów przybyłych na elekcję swego generała znajdował

się o. Pepe z Neapolu29, gorliwy czciciel Niepokalanego Poczęcia NMP.
Dzięki niemu kult ten bardzo się rozprzestrzenił w Królestwie Ne-
apolitańskim. Przy współpracy tego ojca wzniesiono wspaniałą i ko-
sztowną budowlę ze statuą Niepokalanie Poczętej NMP, którą widzie-
liśmy w Neapolu.

Tenże o. Pepe jest bardzo poważany przez papieża. Sam król Ne-
apolu, a także królowa, nie wahają się prosić go o pośrednictwo u Ojca
Świętego w załatwianiu spraw. Wielkim szacunkiem cieszy się w za-
konie serafickim, a także w innych, ze względu na szerzenie kultu
Niepokalanego Poczęcia NMP.

Chcieliśmy, aby i nas poparł u Ojca Świętego. Przeprowadziłem
z nim dłuższą rozmowę o naszym Zakonie. Podobał mu się nasz Zakon
i obiecał wstawiennictwo u papieża.

17 lipca 
Rozmawiałem z Najczcigodniejszym Ojcem Komisarzem w spra-

wie listu od Ojca Proboszcza. Dotąd bowiem nie otrzymał żadnego
listu z Polski.

Tego też dnia napisałem do Ojca Proboszcza z prośbą o nowy
list do Ojca Komisarza. Chcę się także dowiedzieć, jak podzielono
teren między nami i księżmi komunistami w Górze30. Jeśli chodzi o in-
stytut ks. Turczynowicza, to nie prowadził on z jezuitami żadnego
procesu w czasie pobytu w Rzymie i nie wygrał sprawy, jak to roz-
głaszał w Wilnie. Nie otrzymał również zgody na utworzenie zakonu
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29 Ks. Franciszek Pepe, przyjaciel św. Alfonsa Liguoriego, wybitny kaznodzieja
oraz propagator nabożeństwa do Niepokalanej. Zob. J. Streicher, Le voeu du sang en faveur
de L’Immaculée Conception, Romae 1959, s. 94-95.

30 Księża Komuniści to stowarzyszenie kapłanów prowadzących życie wspólne (vita com-
munis – stąd nazwa komuniści). W wielu diecezjach polskich prowadzili seminaria duchowne.
W Górze Kalwarii kierowali parafią. W miejscowości tej było kilka zakonów, stąd zdarzały się
problemy z odpowiednim podziałem terenu. Księży Komunistów nazywano także „bartoszka-
mi”, od imienia ich założyciela, Bartłomieja Holzhausera.



z neofitów, a jedynie zalecenie, aby wychowywał ich jako neofitów,
a nie zakonników, i utrzymywał z fundacji.

List 3 do o. Kajetana Wetyckiego31 

Rzym, dnia 17 lipca 1751 r.

Wielce Czcigodny Proboszczu Generalny, Najgodniejszy i Najczci-
godniejszy Przełożony!

Byłem u Najprzewielebniejszego [Komisarza Generalnego] prosić
o odpowiedź na listy wysłane z Warszawy. Chciałem, aby na piśmie
dał błogosławieństwo Wielce Czcigodnemu Ojcu. Odpowiedział: „Nie
otrzymałem listów, nie mogę więc odpisywać”. Zaznaczył: „Ty sam
napisz jednak, że błogosławię go i potwierdzam na urzędzie”. Ja jednak
proszę, aby Wielce Czcigodny Ojciec skierował do niego list, a także
poprosił o to samo naszego Ojca Komisarza Kapituły. Myślę, że listy
najlepiej przesłać pocztą w kopercie mego brata Księdza Misjonarza
– ks. prokuratora rzymskiego Księży Misjonarzy. Widocznie ktoś musi
przejmować nasze listy, bo dotychczas nie ma nawet listu, który sam
pisałem w związku z odbywaną kapitułą.

W liście należy podziękować Ojcu Komisarzowi za okazane do-
brodziejstwo w związku z moim urzędem prokuratora oraz prosić
o dalszą współpracę i opiekę w sprawach naszego Zakonu. Proszę też
uregulować należność memu bratu i umówić się, aby nadal przesyłał
naszą korespondencję, a wszystkie koszta zwrócimy.

Ksiądz Turczynowicz nie miał i nie wygrał tu żadnej sprawy z oj-
cami jezuitami o nazwę „Towarzystwo Maryi”. Nigdy mu się to nie
uda, bo we Francji jest już założone zgromadzenie żeńskie pod tą
nazwą i jest już w toku postępowanie kanonizacyjne założycielki tego
zgromadzenia. Jego członkinie wywodzą się z dostojnych panien fran-
cuskich, a nie z neofitek. Natomiast ks. Turczynowicz miał w Rzymie
sprawę z ojcami bernardynami o kwestę na rzecz neofitów, a nie spra-
wę o zakon, który tworzy bez żadnego upoważnienia. Wydał na ten
proces dwa tysiące [florenów]32. W związku z tytułem „mariańskim”
może on wydać jeszcze więcej, a i tak nie wygra, byleby tylko nasze
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31 ProtWet, f. 11v-12r; był tłumaczony na łacinę i przedstawiony w PIPW, f. 420v-423r;
por. „Pisma KW”, s. 265-267.

32 Nazwa waluty znajduje się tylko w wersji łac.



Zgromadzenie nas wspomagało. Gdyby jednak chciał się z nami zjed-
noczyć w trosce o utrzymanie i wychowanie neofitów na podstawie
fundacji, moglibyśmy się tego podjąć, jak już o tym pisałem do Wielce
Czcigodnego Ojca.

Pilnie będę czuwał nad sprawą rozgraniczenia w Górze, gdyby takie
były usiłowania33. Zresztą, już wczoraj dowiadywałem się o tym, a jutro
będę rozmawiał z adwokatem. Dopilnuje on tej sprawy, tylko że w Rzy-
mie adwokaci nie chcą nawet nogą ruszyć za darmo. Nie trzeba tutaj
rozpoczynać sprawy, lecz tam czuwać i dokładnie dowiedzieć się o tym
dekrecie oraz przesłać mi odpis odnoszący się do naszego położenia.
Należy też zbadać, czy komisja była z Rzymu czy z nuncjatury.

Myślę, że nasi włóczędzy dotarli już do Polski. Pod samym Rzymem
spotkałem idącego do Polski ks. Michała. Chcieliśmy wziąć go ze
sobą do Rzymu, ale żeby nie opóźniać drogi, puściłem go do Polski,
a my poszliśmy dalej sami.

Prosiłbym zlecić jednemu albo dwóm naszym ojcom czuwanie nad
moimi listami. Niech odbierają je z rąk mego brata i szybko dostarczają
Wielce Czcigodnemu Ojcu. Chodzi bowiem o to, aby z powodu opóź-
nienia nasze sprawy nie ciągnęły się długo.

My z polecenia Ojca Komisarza mieszkamy u jego boku w Ara
Coeli. Trzeba tu codziennie odprawiać Msze św. według intencji kon-
wentu, bo inaczej nie otrzymalibyśmy jedzenia w refektarzu. Wikt jest
bardzo szczupły i mieszkanie nie jest wygodne z powodu wielości za-
konników. Gotów jednak jestem wszystko znieść dla imienia Maryi
i Jej zgromadzenia.

Teraz polecam się błogosławieństwu Wielce Czcigodnego Ojca jako
jego najposłuszniejszy syn i najpokorniejszy sługa. 

br. Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia NMP.
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33 W Aktach Archiwum Skarbowego przepisanych przez ks. Stefana Sydrego MIC jest
następujący zapis z 1746 r.: „P. Franciszek Kazimierz Wyszyński prezydent Górski zanosi
skargę do Konsystorza warszawskiego na AR Filipa Czechowskiego prepozyta kalwaryjskiego,
że ten sprzeciwia się kanonicznej erekcji konwentu, uzurpuje sobie grunta i łąki, wybudował
sobie na nich domek dla swego młynarza, pomimo licznych wezwań nie chce przenieść go ani
zburzć. Owszem, przywłaszczył sobie «quedam prate», zbiera siano, w ogóle lekceważy sobie
całą erekcję” (Aneksy, nr 73, f. 127 w maszynopisie ks. Sydrego, znajdującego się w APPM
s. 93, n. 185). W tamtym czasie proboszczami w Górze Kalwarii byli kapłani ze zgromadzenia
życia wspólnego, popularnie w Polsce zwani „komunistami”. Jednym z nich był l. 1738-51
wspomniany ks. Czechowski. Widocznie sprawa granicy między marianami i proboszczem
w Górze jeszcze ciągnęła się w 1751 r.



PS. Odpust dla naszego pana Podsędka z Żelaznej wkrótce prze-
ślemy. Proszę dowiadywać się o to w Warszawie u mego księdza brata
i zwróciwszy oczywiście koszta, dostarczyć gdzie trzeba. 

Sierpień
10 sierpnia 
Nie mamy znikąd poparcia w naszych staraniach o nabycie miejsca

na osiedlenie się w Rzymie. Biorąc więc pod uwagę koszta utrzymania,
postanowiłem odesłać do Polski socjusza oraz sługę, z którym przy-
byliśmy z Polski34.

11 sierpnia 
Staramy się o specjalne relikwie i o drzewo Krzyża Świętego, choć

z tym nie będzie łatwo.
12 sierpnia
Byliśmy u o. Pepe, jezuity, o którym wspominałem. Udawał, że

wcale nas nie zna. Jesteśmy więc całkowicie opuszczeni i nie wiemy,
gdzie szukać pomocy.

28 sierpnia
Mój ksiądz socjusz odchodzi do Polski. Sam jeden zostaję w kon-

wencie Ara Coeli, opuszczony przez wszystkich.
30 sierpnia 
Po wysłaniu księdza socjusza, chcąc spróbować szczęścia, udałem

się do pałacu papieskiego, aby uzyskać audiencję. Dotychczas nie udało
nam się tego osiągnąć z powodu różnych zajęć Ojca Świętego. Również
i dzisiaj przyjechali kardynałowie i nikt inny nie został przyjęty na
audiencji.

Tegoż dnia otrzymałem od Najczcigodniejszego Generała Ojców
Teatynów upoważnienie na rozpowszechnianie i błogosławienie szka-
plerza Niepokalanego Poczęcia NMP35. Pozwolenie takie zostało przy-
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34 Socjuszem był o . Jan Kanty Szkraffer (†9 I 1765), pierwszy z marianów pochowany
w Raśnie.

35 Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia NMP jest związany z postacią św. Beatrycze de Sil-
va Meneses (1426-92), założycielki zakonu Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia NMP
w Toledo w 1484 r. Rozpowszechnienie tego szkaplerza dokonało się dzięki Urszuli Benincasy
(1547-1618), założycielki sióstr teatynek, po objawieniu, jakie miała otrzymać w Neapolu
2 lutego 1617 r. W 1670 r. papież Klemens X upoważnił teatynów do poświęcania i rozdawania
tych szkaplerzy.



znane naszemu Ojcu Proboszczowi, sześciu innym naszym ojcom oraz
o. Janowi Kantemu.

Przez życzliwą mi osobę dowiedziałem się od adwokata Księży
Komunistów, że ks. proboszcz z Góry Kalwarii postarał się dla siebie
o upoważnienie papieskie do ustalenia granic z Ojcami Pijarami. Ad-
wokat nie wie, czy ta sprawa już się odbyła. Takie zaś upoważnienie
każdy może sobie wyrobić za 15 paulów.

Wrzesień
1 września 
Byłem u księży delegatów na kapitułę jezuitów, aby jeszcze raz

naradzić się w sprawie poparcia nas przez o. Pepe. Tu też dowiedziałem
się, że ks. Turczynowicz napisał list do ks. rektora z Wilna, który
również przybył na kapitułę do Rzymu. Rektor przedstawił mi treść
tego listu w następujących słowach: „Zmiłuj się, mój dobrodzieju, ze-
chciej mnie tam ratować. Oto synowie mojej matki, czyli marianie
polscy, zwalczają mnie w Rzymie. Zechciej więc Wielmożny Panie
porozmawiać z moim adwokatem, aby mnie tam bronił”.

Ojciec rektor mówił mi także, że ks. Turczynowicz po powrocie
z Rzymu pochwalił mu się, że był na audiencji u Ojca Świętego: „Mó-
wiłem Ojcu Świętemu: proszę o błogosławieństwo i pozwolenie na
zakładanie marianów”. A Ojciec Święty, kiwając głową, mówił: „Synu,
ha, ha, ha... Wyjdź, wyjdź, wyjdź”. Papież zauważył niewątpliwie, że
pewnie jest chory [na umyśle]36, gdy z tak nierozsądnym pośpiechem
prosił o taką rzecz. Zresztą, i w innych sprawach podobnie postępuje.

2 września 
Znowu rozmawiałem z jezuitami, a zwłaszcza z prowincjałem li-

tewskim o poparcie mnie u o. Pepe, co też mi obiecali. Omawiałem
również z nimi Regułę i Konstytucje.

3 września 
W piątek udałem się znowu do pałacu apostolskiego, gdyż audiencje

odbywają się tylko w poniedziałki i piątki. Również teraz nic nie mo-
głem ani ja, ani inni załatwić z powodu przyjazdu kardynałów do Ojca
Świętego.
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5 września 
W niedzielę byłem w Bazylice św. Piotra u papieskiego peniten-

cjarza. Dodał mi otuchy, że może coś osiągnę w sprawie naszego Za-
konu, co daj nam Boże37.

6 września 
Byłem rano u o. Pepe, jezuity, który oddał mi Regułę i obiecał

poparcie u Ojca Świętego. Zaszedłem także do pałacu papieskiego,
lecz znowu na próżno. Na audiencję przeznaczono mało czasu, a tak
wielka była liczba proszących o nią, że ledwo połowa mogła spotkać
się z Ojcem Świętym.

Był tam też jeden z ojców reformatów, misjonarz z Chin. Powia-
domił on papieża, że król chiński38, który wcześniej zezwalał na dzia-
łalność misyjną, teraz zmienił swe nastawienie do chrześcijan. Kazał
wypędzić misjonarzy, a wielu z nich zamordować: zginęło jedenastu
franciszkanów, dwóch dominikanów i dwóch jezuitów. On sam prze-
dziwnie ocalał, aby powiadomić o tym, co się wydarzyło. Prosił przy
tym Ojca Świętego o jakieś spokojniejsze miejsce na odpoczynek po
tych trudach.

7 września
Złożony wielką niemocą nie mogłem brać udziału w obchodach

wigilii Narodzenia NMP.
W swoim czasie w Rzymie nastał bardzo niepomyślny okres dla

prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP. Oto jeden znany i sławny
doktor odważył się wydać w 1740 r. książkę przeciwko Niepokalanemu
Poczęciu NMP, pod tytułem O unikaniu zabobonu, czyli napiętnowanie
ślubu przelania krwi ku czci Niepokalanie Poczętej Bogurodzicy39. Wielu
wówczas zwątpiło w to misterium, a niektórzy nawet szydzili z na-
szego Zakonu. Na tę książkę odpowiedział o. Jan de Luca, wenecjanin40.
Przedstawił bardzo mocne argumenty i świadectwa Ojców Kościoła
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(...), Mediolani 1740.
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apoli 1739.



oraz wypowiedzi papieskie popierające Niepokalane Poczęcie NMP.
Trzykrotnie wydawał swą książkę. Na dwie adwersarze usiłowali jesz-
cze odpowiedzieć, lecz po trzeciej zamilkli. Jednak zręczność niecnego
autora sprawiła, że jego opinia przeciwko Niepokalanemu Poczęciu
podejmowana jest przez mądrych tego świata, chociaż on sam już nie
żyje. 

Żyje natomiast franciszkanin o. Jan de Luca, a ze względu na trafną
odpowiedź daną przeciwnikom otrzymał tytuł „reverendissimus” oraz
został przez papieża mianowany egzaminatorem biskupów. Należałoby
już wydać orzeczenie dogmatyczne o tej prawdzie. Obawiają się jednak
rozruchu lub herezji. Tu, w Rzymie, przebywa Ludwik Andruzzi, opat,
który opracował książkę pod tytułem „Odwieczna nauka Kościoła o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP”41. Z braku pieniędzy jeszcze jej nie oddał
do druku.

23 września
Otrzymałem od Ojca Proboszcza list zawiadamiający, że dopiero

po kapitule odbytej w Raśnie, z Pren wysłał pismo do biskupa wi-
leńskiego w sprawie ks. Turczynowicza. Do 17 sierpnia nie miał od
niego odpowiedzi dla Kongregacji Biskupów i Zakonników.

24 września
Nadal choruję i jestem niezdolny do prowadzenia naszych spraw.

Nie wiem, czy będę jeszcze żył. Leżę w infirmerii ojców obserwantów
w Ara Coeli.

26 września
Przybył do mnie magister hospicjum szpitala na Lateranie w spra-

wie chorej Polki. Kardynał wikariusz polecił mi pójść i wyspowiadać
ją oraz zgłosić się do niego po jurysdykcję do spowiadania w podob-
nych sytuacjach.

30 września
Byłem u adwokata zajmującego się sprawami kanonizacji, dla omó-

wienia rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, a jeśli Bóg pozwoli, tak-
że kanonizacyjnego naszego Założyciela. Otrzymałem radę, aby się
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spieszyć, dopóki żyją jeszcze ci, którzy go znali i mogą świadczyć
o jego świętości. Wypominał nam, że tak późno podejmujemy starania.

Październik
2 października
Piszę list do Pragi do o. Jana Kantego, polecając mu sprawę procesu

naszego Ojca Założyciela w Polsce. Chcę się także dowiedzieć, jak
udała mu się podróż i kiedy spodziewa się dotrzeć do Polski.

4 października
Wielka uroczystość ku czci św. Franciszka.
8 października
Adwokat od spraw kanonizacyjnych odesłał mnie do prokuratora

tychże spraw, w celu otrzymania na piśmie zaleceń dotyczących pro-
wadzenia procesu w Polsce, czego bardzo pragnę. Musiałem jednak
odłożyć wizytę, bo prokurator do listopada przebywa na urlopie.

10 października
Zaczynam spisywać wytyczne dla Polski w sprawie rozpoczęcia

procesu i uzyskania w konsystorzu aprobaty świętości naszego Czci-
godnego Założyciela. Sporządziwszy w ciągu tygodnia tę informację,
przesyłam ją do Ojca Proboszcza, zachęcając go do wszczęcia tego
procesu.

16 października
Wysłałem list do Ojca Proboszcza z tymi informacjami. Obiecuję

przekazać w listopadzie dokładniejsze wskazówki od adwokata. Kopię
tego listu zachowałem u siebie, gdyż jest w nim mowa o wielu kwe-
stiach. Przez cały październik nic się nie robi w sprawach naszego
Zgromadzenia, gdyż wszyscy wyjechali na wakacje poza miasto.

List 4 do o. Kajetana Wetyckiego42

Rzym, dnia 16 października 1751 r.

Najdostojniejszy Ojcze Proboszczu Generalny, Najczcigodniejszy
Opiekunie i Przełożony!

Usiłowałem wpisać tu w Rzymie do „Katalogu Czcigodnych”
śp. Naszego Założyciela Ojca Stanisława. Nikt jednak nie może być
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wpisany do katalogu ani nazwany „czcigodnym”, zanim nie odbędzie
się proces – najpierw wobec miejscowego ordynariusza, a następnie
w Rzymie. Adwokat od spraw kanonizacji wyraził wielkie zdziwienie
z powodu naszego niedbalstwa. Zamiast podjąć starania o beatyfikację
wkrótce po śmierci tak świętego męża, to my dopiero po 50 latach
rozpoczynamy o to zabiegać. Nie upłynęło jeszcze 15 lat od śmierci
podobnych mężów, a już postarano się nadać im tytuł „czcigodny”
i wkrótce odbędzie się ich beatyfikacja. 

Wyjaśniłem adwokatowi, że nie mieliśmy odpowiedniego czasu do
prowadzenia procesu o świętym życiu naszego Założyciela. Były różne
przeszkody i prześladowania naszego Zakonu. Musieliśmy najpierw za-
biegać o zatwierdzenie zakonu i uwolnienie od prześladowań. Później
były różne zarazy i wojny. 

Wtedy adwokat kazał jak najprędzej podjąć starania w sprawie pro-
cesu wobec miejscowego ordynariusza, dopóki żyją jeszcze jacyś świad-
kowie, którzy go znali. Chodzi o to, aby naoczni świadkowie mogli
przekazać zeznania o sławie jego świętości. Jeżeli bowiem ich zabrak-
nie, procesy ludzi świątobliwych natrafiają na wielkie trudności i ko-
szta. 

W przyszłym miesiącu prześlę informację, przygotowaną przez ad-
wokata od spraw kanonizacyjnych, jak należy postępować w tej spra-
wie. Tymczasem niech Wielce Czcigodny Ojciec postara się zobaczyć
z tymi, którzy go [o. Papczyńskiego] znali, takimi jak pan Trzciński,
kasztelan rawski, i których on wskaże. Trzeba także poszukać takich
ludzi w okolicach Góry, Puszczy, Studzianny, Lewiczyna. Należy na-
kazać naszym zakonnikom, aby i oni dowiadywali się o jego świętym
życiu i działalności. Gdy usłyszą o czymś ważnym, niech skłonią ludzi
do składania świadectw o sławie jego świętości. Gdy się zacznie proces
wobec miejscowego ordynariusza, nie zważając na trud, niech wy-
szukują naocznych świadków. Ja sam znam następujących: pan ka-
sztelan rawski, panna Otolia, dominikanka z Góry, pan Łowczy – mój
brat, Stanisław – organista z Góry, nasz stary Michał, pan Belczyna
Brylski. Znalazłoby się zapewne i więcej świadków wśród starszych
ludzi w Górze, w Warszawie, w okolicach Puszczy, w rodzinie Kar-
skich, gdyż i synowie mogą świadczyć o tym, co słyszeli od swych
ojców. Trzeba poszukać koło Goźlina tych, którzy pamiętają pobicie
księdza przez murzynów [szatanów] w Wildze, jak również jego ka-
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zanie. Znajduje się ono zresztą w naszym archiwum. Wszystko to działo
się za życia naszego Czcigodnego Ojca i można to przypisywać jego
świątobliwym modlitwom43. Najwięcej wiadomości o tym będzie moż-
na zebrać w domu Lasockich.

Napisałem także list do o. Rektora pijarów [o. Łukasza Rosoło-
wicza] w Wilnie, aby oddał do druku żywot [o. Stanisława], jak mi
to obiecał. Niech też Wielce Czcigodny Ojciec sam go poprosi o to,
a także każe z protokółu przepisać żywot i przesłać mu przez pewną
okazję. W takich procesach więcej znaczy życiorys wydany przez ob-
cych niż przez swoich. Gdy zostanie wydrukowany, to i my się wiele
dowiemy, ponieważ ojcowie pijarzy wielce poważają [naszego zało-
życiela] i stawiają go niemal na drugim miejscu po bł. [Józefie] Ka-
lasantym.

Także br. Franciszek i o. Paweł znali świątobliwe życie [o. Sta-
nisława]. Mogą być też i tacy, co od naszych starszych o nim słyszeli.
Będzie drukowany życiorys pisany nie przez naszych, lecz przez ojców
reformatów, którzy dają dobre świadectwo o jego świętości. Życiorys
ten pisali śp. ojcowie Kleyn i Manswet Leporini44, którzy byli pro-
wincjałami reformatów, a u nas swego czasu spełniali funkcje lekto-
rów.

Różne dzieła i pisma [o. Założyciela] mogą wskazywać na jego
cnoty. Pisma erygujące zakon i akta konsystorza poświadczają jego
gorliwość. Należy uwzględnić także przywileje króla Jana i inne do-
kumenty. Trzeba będzie przedstawić również autentyczne pozwolenie
konsystorza, wyrażające dobrą o nim [o. Stanisławie] opinię, w związ-
ku z przeniesieniem jego kości ze starego grobu do nowego45. Należy
też zawczasu prosić księdza oficjała, aby nie żałował trudu w pro-
wadzeniu procesu, gdy otrzyma informacje z Rzymu.

Aby ulżyć Wielce Czcigodnemu Ojcu w prowadzeniu tej sprawy
i procesu, wysłałem z Rzymu ks. Jana Kantego. Zachęcałem go do

208 Stróż duchowego dziedzictwa marianów

43 Zob. VW, n. 78.
44 Mansueto Leporini, OFM Ref., Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis Im-

maculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, w: PositioPap, s. 625-650.
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tej pracy, gdyż przyjrzał się tu podobnym sprawom. Pragnąłbym, aby
Wielce Czcigodny Ojciec wyznaczył go na prokuratora tej sprawy.
Powinien on być już blisko Polski, bo z Rzymu wyruszył 28 sierpnia,
chyba że zatrzymał się u swoich w Pradze.

Posyłam odpusty dla Raśny wraz z dokumentem na uprzywilejo-
wany ołtarz, a także pozwolenie na nakładanie szkaplerza Niepoka-
lanego Poczęcia NMP. Trudno jest wystarać się o coś innego dla nas
u Świętej Stolicy Apostolskiej, bo jesteśmy mali i nie znają nas tu.
Zapewne dopiero przez prowadzenie sprawy Czcigodnego Założyciela
dowiedziano by się o nas więcej. Gdy starałem się dla nas o odpusty,
ledwo mogłem w sekretariacie wyjaśnić, że istnieje nasz Zakon. Do-
kument na rozpowszechnianie szkaplerza należy zachować, gdyż trzeba
go będzie odesłać przez ojców teatynów z Warszawy, gdy wygaśnie
pozwolenie. Nowe zaś będzie można uzyskać u ich przyszłego prze-
łożonego generalnego, który może udzielić go tylko na 3 lata, dopóki
trwa jego jurysdykcja.

Proszę o odprawienie pięciu Mszy św. w intencji konwentu Ara
Coeli, bo zaciągnąłem dług w ubiegłym miesiącu, gdy niemal już mar-
twy leżałem w infirmerii. Zapewne zostałem od śmierci zachowany
i zdrowie mi się poprawia, chociaż nadal jestem słaby.

Jak dotąd jeszcze nie ma odpowiedzi od biskupa wileńskiego na
pismo Świętej Kongregacji. Jedynie ks. Turczynowicz napisał do swego
adwokata, aby go bronił przeciwko nam, oraz do ojców jezuitów, w taki
oto sposób: „Zmiłujcie się, Dobrodzieje, ratujcie mnie tam w Rzymie,
bo synowie mojej matki, czyli ojcowie marianie polscy, występują prze-
ciwko mnie”. Ojcowie jezuici wcale nie sprzyjają zakładaniu zakonu
z neofitów pod tytułem Towarzystwo Maryi. Prosiłem ich o to, bo
żyję z nimi w dobrych układach i widzę wielką ich życzliwość dla
naszego Zakonu, a zwłaszcza w penitencjarii papieskiej.

Nikt nie może występować przeciwko szpitalowi dla neofitów,
owszem, chwalą to przedsięwzięcie. Nie trzeba jednak z nich robić
zakonników czy zakonnic. W związku z tą sprawą wziąłem pożyczkę
na 22 skudy oraz 2 paule i proszę Wielce Czcigodnego Ojca o jej
uregulowanie. Będziemy oczekiwać na odpowiedź J. E. Biskupa Wi-
leńskiego. Trzeba też do niego przesłać zapytanie, czy otrzymał listy
i czy na nie odpisał. Oby ktoś tu nie zamącił, szatan przecież nie
śpi. Pragnąłbym przekazać list przez mego brata Księdza Misjonarza,
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aby on przesłał go do swoich w Wilnie i przez nich otrzymał od-
powiedź. Niech też dowie się przez Księży Misjonarzy wileńskich,
jak wygląda ta sprawa.

Pisałem już do Wielce Czcigodnego Ojca, aby skierował list do
ojca komisarza z prośbą o błogosławieństwo na swoje urzędowanie
przełożeńskie. Nie mam ani odpowiedzi, ani listu do ojca komisarza.
Oczekuję więc odpowiedzi i dalszych rozkazów. 

Przesyłając należne uszanowanie, kreślę się jako niegodny petent
oraz najposłuszniejszy i najpokorniejszy sługa, br. Kazimierz Wyszyń-
ski, marianin Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP.

Ojcom Asystentom oraz wszystkim Ojcom i Braciom naszego
Zgromadzenia kłaniam się uniżenie i polecam się ich świętym mod-
litwom.

PS. Trzeba jak najprędzej zrobić zawiasy, skoble i kłódkę do trumny
Czcigodnego Ojca Założyciela. Autentyczne pozwolenie na przełożenie
ciała czy kości, otrzymane przeze mnie z Urzędu Konsystorialnego,
jest załączone w protokóle klasztoru w Górze lub w archiwum za-
konnym. Można je pokazać w urzędzie, aby łatwiej otrzymać zgodę
na następną trumnę. Teraz trzeba ją [obecną] zamknąć i poprzybijać.
Trzeba to uczynić bez rozgłosu, aby nie dowiedzieli się o tym nasi
lub obcy i aby nie pozabierali kości przed zamknięciem trumny. Wiele
podobnych uchybień w procesach Sług Bożych powstaje także dlatego,
że ich groby lub trumny nie były zamknięte. Zabierano ich kości,
a kładziono cudze albo mieszano prawdziwe z cudzymi. Gdy więc
przedstawiciele władzy apostolskiej oglądali ich ciała, znajdowali mniej
lub więcej kości albo były pomieszane z innymi. Z tego powodu pro-
cesy się przedłużały i zwiększały się koszta, gdyż potrzebne było od-
dzielenie kości prawdziwych od fałszywych. Badano, gdzie mogły znaj-
dować się brakujące kości. Dla takich powodów często skreślano pro-
cesy z rejestru albo przedłużały się one przy zwiększonych kosztach,
zanim nie wyświetlono prawdy.

Tak było przy badaniu bł. Jana z Dukli. Jego trumna dopiero później
spoczęła w zamurowanym grobie, opatrzona kłódką. Jego kości zna-
leziono pomieszane z kośćmi innych ludzi – jednych było mniej, innych
więcej niż powinno znajdować się w człowieku. Stąd wynikły trudności
i koszta. A co dopiero u nas, gdy trumna spoczywa zaledwie pod pod-
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łogą? Zwykle zabezpiecza się groby tych, o których jest przekonanie
o świętości, jeszcze przed rozpoczęciem procesu.

Zawiasy trzeba przybić bez rozgłosu, aby nie było zbiegowiska.
Mogą być przy tym jedynie ślusarz i zakonnicy. Gdybyśmy nie za-
chowali ostrożności i nie zabezpieczyli trumny, zarzucano by nam,
że nie ma wśród nas dobrej opinii o świętości Czcigodnego Ojca Za-
łożyciela. Opinia ta, choć publicznie nie jest rozgłaszana, w nas ma
trwać i zostać ujawniona w procesie, poparta dokumentami o jego
świętości i cnotach.

Pozwolenie otrzymane z Konsystorza trzeba przepisać w księdze
protokółów Zgromadzenia, a autentyczny dokument trzymać w archi-
wum w Puszczy, jako świadectwo na przyszłość – czy to dla otrzymania
tytułu „czcigodny”, czy też, jak Bóg pozwoli, do beatyfikacji albo
kanonizacji. Wypisuję też niektóre świętobliwe czyny, czyli cuda, o któ-
rych sam słyszałem – zarówno od naszych, jak i od obcych. Piszę
też oddzielnie, jak władza powinna postępować w podejmowaniu pro-
cesu, gdy brak świadków naocznych, o czym już wspominałem.

Ponieważ nie obędzie się to wszystko bez znacznych wydatków,
proponuję, aby wyznaczono wcześniej jakiegoś dobrego zakonnika do
przeprowadzania kwesty na proces beatyfikacyjny na sejmach, sejmi-
kach, trybunałach i aby zawsze się z tego rozliczał. Drugi zakonnik
powinien wyszukiwać świadków i dokumentów, o co też niech wszys-
cy zabiegają.

Pan Bóg już wsławił swego Sługę, bo gdy wobec adwokata od
spraw kanonizacyjnych opowiadałem o jego życiu i postępowaniu,
[tamten] zauważył, że proces dobrze się powiedzie. Będzie to na wię-
kszą chwałę Boga i rozszerzenie czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
Ta tajemnica Niepokalanego Poczęcia jest bardzo kwestionowana. Na-
wet w samym Rzymie wiele osób uczonych i znanych jest jej prze-
ciwnych. Przyczynił się do tego jeden ceniony przez wszystkich doktor,
który wydał książeczkę przeciw Niepokalanemu Poczęciu. Miała ona
takie wzięcie, że wiele osób odwołuje się do autorytetu tego doktora.
Jednakże Pan Bóg pobudził jednego ojca bernardyna, który odpisał
na tę książkę; obalił jej tezy bardzo poważnymi argumentami i uza-
sadnił Niepokalane Poczęcie NMP. Gdy szkoła tamtego doktora od-
powiedziała pisemnie, on wydał następną książkę i odparł argumenty.
Nie odzywają się już więcej, ale zaraza z pierwszej książki wspom-
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nianego doktora zalęgła się w głowach, tak że w uporze trwają nawet
ważne osobistości Kościoła Bożego. Dlatego też i mnie nie we wszys-
tkim się powodzi. Ojciec Święty, choć sprzyja tajemnicy Niepokalanego
Poczęcia i napisał o niej książkę, nie chce zmuszać upartych, aby nie
powstała jakaś herezja. Czeka, aż się opamiętają i zmienią swe my-
ślenie. Wiele pomogłaby w tym promocja sprawy naszego Założyciela,
aby Pan Bóg przez sławę jego świątobliwego życia i cuda wskazał
go jako czciciela Niepokalanego Poczęcia.

18 października
Byłem w papieskim pałacu dowiedzieć się o audiencję. Tu także

powiedziano mi, że są wakacje i Ojciec Święty chce mieć spokój.
Nie zaprzestaję również innych starań otrzymania miejsca dla na-

szego Zakonu. Odwiedziłem kościół Najświętszej Maryi Panny in Do-
minica, czyli in Navicella46. Bardzo spodobało mi się to miejsce. Po
pierwsze dlatego, że kościół nosi tytuł Matki Najświętszej, a następnie
ze względu na dawną mozaikę przedstawiającą wszystkich Apostołów
w bieli. Nie spotyka się tego w innych kościołach mających starożytne
mozaiki. Nadto wokół okrętu i postaci Najświętszej Panny znajdują
się wizerunki wielu świętych, przybranych także w białe szaty. Jestem
przekonany, że Pan Bóg przewidział to miejsce dla nas i przygotował
taką mozaikę. Z ochotą udałem się zaraz do Piotra Puskiego, naszego
adwokata, przez którego podejmujemy starania o kościół św. Bibiany.
Mówiłem, że jeśli nic nie wyjdzie z tym kościołem, to trzeba zabiegać
o kościół Matki Bożej in Dominica. Od adwokata i od innych osób
dowiedziałem się, że miejsce to należy do greckich bazylianów ob-
rządku wschodniego. Nie czuli się tu dobrze, bo nikt nie chciał chodzić
na ich nabożeństwa odprawiane w nieznanym rycie i w miejscu po-
łożonym poza miastem. Za pozwoleniem więc Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary rozpoczęli kwestę w krajach chrześcijańskich, aby kupić
w Rzymie inne miejsce, bliżej ludzi.
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Pewnego razu usiadłem w refektarzu w Ara Coeli koło jednego
z braci obserwantów, który miał na imię Jan Chrzciciel. Odezwał się
on do mnie: „Szkoda, że wcześniej nie powiedzieliście mi o poszu-
kiwaniu miejsca w Rzymie. Ja bym wam takie znalazł. Nie trzeba
nas, braci zakonnych, lekceważyć, bo i my możemy się przydać”. Pro-
siłem go więc, aby nam wyświadczył tę łaskę. Wspomniałem o kościele
Matki Bożej in Navicella. Obiecał zająć się tą sprawą i zbadać, czy
to miejsce opuszczają zakonnicy wschodni i czy można je kupić.

30 października
Poszedłem do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej. Wie-

dząc dokładnie, że w worku w kieszeni mam jedynie 4 paule srebrem,
rozmieniłem je i dałem kwadrynami 2 bajoki ubogim przy bazylice.
Gdy już wracałem do Ara Coeli, zaczepił mnie jakiś ubogi ksiądz czy
kleryk. Nie mając kwadryn, sięgnąłem do worka po dwubajokową mo-
netę, jako że tak zacna osoba zwracała się z prośbą. I wtedy moneta
upadła mi na ziemię lub do worka – nie wiem, bo było ciemno. Nie
wiedząc więc, czy na ziemię, czy wpadła do worka, wyjąłem dla pro-
szącego drugą dwubajokową monetę, odżałowawszy tej, która upadła.
Gdy jednak ją dałem, zacząłem uważnie szukać na ziemi. Dostrzegłem
coś białego, ale była to tylko łupina, którą odrzuciłem. Kleryk zaś
widząc, że szukam czegoś na ziemi, spytał, czy nie zgubiłem czegoś
podczas udzielania jałmużny. Odpowiedziałem, że chyba wypadła mi
moneta. Wtedy i on zaczął szukać. Nadszedł jakiś człowiek i zapytał,
co zgubiliśmy. Ja już odchodziłem – odszedłem na krok czy dwa od
tego miejsca – ale kleryk powiedział: „Ten ojciec zgubił jakiś pie-
niądz, a ja nie bardzo widzę. Proszę wiec, aby pan był tak dobry
i poszukał”. Człowiek ten zapytał, gdzie ma szukać. Ja cofnąłem się
nieco i mówię: „Tutaj”. Człowiek podszedł i znalazł monetę – dwu- lub
czterobajokową. Podał mi, a ja włożyłem ją do worka i poszedłem.
Gdy wróciłem do Ara Coeli, powodowany ciekawością, czy nie dałem
klerykowi monety o większym nominale niż dwubajokowa i jaką zna-
lazł ów człowiek, zacząłem liczyć. Okazało się, że mam wszystkie
pieniądze, nawet te, które wydałem na jałmużnę w bazylice Najświęt-
szej Maryi Panny Większej oraz dane klerykowi, a więc cztery bajoki.
Daleko jeszcze wprawdzie do stokrotnej nagrody, ale zaiste miała tu
miejsce przedziwna Boska sprawa. Jeżeli nawet nic nie upadło na zie-
mię, bo może mi się wydawało, to i tak dlaczego moneta tam leżała
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i podał mi ją [ten] człowiek? Dlaczego nie zdarzyło się to w innym
miejscu, lecz tam, gdzie miałby leżeć ten pieniądz?

31 października
Gdy odchodziliśmy po obiedzie od stołu, zawołał mnie braciszek

Jan Chrzciciel do siebie, do pomieszczeń kwestarskich. Powiedział mi,
że kościół Najświętszej Maryi Panny in Navicella został już opuszczony
przez bazylianów. Czasem tylko ktoś z miłosierdzia przyjdzie i odprawi
Mszę św. Zaczął dodawać mi otuchy i obiecał, że w ciągu tygodnia
sprawdzi, z kim należy rozmawiać w tej sprawie.

Listopad
3 listopada
Rozmawiałem z adwokatem w sprawie kościołów in Navicella

i św. Bibiany. Obiecał zająć się tym w ciągu tygodnia.
Po obiedzie spotkałem się z księdzem dominikaninem, delegatem

prowincji litewskiej, w związku z instytutem ks. Turczynowicza.
Oświadczył mi, że jest pewien pomyślnego rozwoju jego instytutu.
Nie spierałem się o to, ale powiedziałem, że nie można tworzyć in-
stytutu z neofitów. Jeśliby nawet tworzyli taki instytut, to nie mają
prawa nazywać się Marianami. Odpowiedział mi, że będą nazywać
się Towarzystwem Maryi, a nie Marianami. Odrzekłem, że Towarzy-
stwem Maryi też nie mogą się nazywać, bo my z nieba mamy tę
nazwę. Jeden z księży podczas kazania w Goźlinie stwierdził, że
z prześladowcy stał się naszym propagatorem, cudownie pouczony,
iż jesteśmy Towarzystwem Maryi Dziewicy.

7 listopada
Odmówiono naszemu adwokatowi, Piotrowi Puskiemu, kościoła

św. Bibiany. Powiedziano, że kapituła bazyliki Najświętszej Maryi Pan-
ny Większej nie może być pozbawiona tego jedynego kościoła filial-
nego, bo inne kościoły już oddała. Ten zaś chce zatrzymać i nie odda
nikomu, zwłaszcza że przy nim utrzymuje się dwóch beneficjantów.
Wobec tego zobowiązałem adwokata, aby podjął starania o kościół
Najświętszej Maryi in Dominica, a on zgodził się na to.
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10 listopada
Dowiedziałem się, że spowiednikiem Ojca Świętego jest barnabita47.

Odbyłem z nim konferencję, prosząc, aby nas poparł u papieża. Nie
był jednak skłonny do interwencji. Tłumaczył, że jest to niemożliwe,
aby Ojciec Święty dał jakiś kościół, gdyż wszystkie mają właścicieli.
Istnieje natomiast zwyczaj kupowania jakiegoś domu, a Ojciec Święty
pozwala wtedy na otwarcie kaplicy lub kościoła i daje upoważnienie
do sprawowania kultu. Niestety, i tu zawiodła tak pewna, jak się wy-
dawało, nadzieja.

14 listopada
Przez cały tydzień przy pomocy adwokata i prokuratora od spraw

kanonizacyjnych opracowywałem instrukcję o prowadzeniu procesu na-
szego Czcigodnego Ojca Założyciela. Kazali mi spisać krótki jego ży-
ciorys, co też czynię.

16 listopada
Poszliśmy z br. Janem Chrzcicielem do pobliskiego winiarza de Lu-

ca Matthei, aby lepiej się dowiedzieć, jaki jest stan kościoła Matki
Bożej in Navicella. Powiedział nam, że bazylianie go nie opuścili i jest
on nadal w ich posiadaniu. Braciszek radził mi starać się o nowy ko-
ściół w bractwie siodlarzy. Tego dnia odwiedziliśmy niektórych z nich,
ale odesłali nas po rozstrzygnięcie do swego zwierzchnika.

19 listopada
Z tymże braciszkiem przybyliśmy do przełożonego bractwa. On

powiedział, że wielu zakonników i świeckich starało się już o ten ko-
ściół. Nie oddadzą go jednak nikomu, bo chcą być niezależni. Po takiej
odpowiedzi prosiłem, aby braciszek poszukał dla nas czegoś innego.
Sam zaś podejmuje staranie o kościół in Navicella, gdyby przypadkiem
kapłani obrządku wschodniego zamierzali go opuścić. Bardzo upodo-
bałem sobie ten kościół, po pierwsze dlatego, że nosi tytuł Matki Bożej,
a po drugie z powodu starożytnej mozaiki przedstawiającej świętych
Apostołów i aniołów, którzy w białych szatach otaczają postać Naj-
świętszej Panny. Uważałem, że gdyby to miejsce w Rzymie nie było
przewidziane przez Boga dla nas, to inaczej wyrażono by szaty świętych
z mozaiki.
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20 listopada
Święta Kongregacja 12 czy 14 listopada48 wydała dekret polecający,

aby ks. Turczynowicz wraz ze swoimi neofitami zdjął habit i zaniechał
tytułu Towarzystwa Maryi.

Dzisiaj posyłam pismo Świętej Kongregacji do Polski na ręce na-
szego Ojca Proboszcza oraz list do ks. Rektora pijarów w Wilnie49,
aby podjął się oddać do druku żywot naszego Czcigodnego Ojca. Za-
chęcam naszych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego u miejsco-
wego ordynariusza. Proszę także o zarządzenie kwesty na wydatki
związane z procesem i przeprowadzeniem beatyfikacji Czcigodnego
Ojca Stanisława.

List 5 do o. Kajetana Wetyckiego50

Rzym, dnia 20 listopada 1751 r.

Wielce Czcigodny Ojcze w Chrystusie, Ojcze i Przełożony Naj-
godniejszy!

Święta Kongregacja wydała dekret, aby ks. Turczynowicz i jego
neofici zaprzestali posługiwać się nazwą i habitem. Dekret ten jest
u mnie, na wypadek, gdyby [ks. Turczynowicz] zamierzał jeszcze to-
czyć spór. Już i teraz niektórzy go popierają, a zwłaszcza ksiądz do-
minikanin, delegat prowincji litewskiej. Któż wie, czy i sam ks. Tur-
czynowicz nie zamierza tu przybyć. Przesyłam natomiast list Świętej
Kongregacji do J. E. Biskupa Wileńskiego, w którym zawarta jest treść
dekretu i który ma takie samo znaczenie co sam dekret. Gdy Wielce
Czcigodny Ojciec będzie ten list przesyłał biskupowi, niech poprosi
go o opiekę nad sobą i całym Zgromadzeniem, aby zgodnie z myślą
Świętej Kongregacji zechciał współpracować w wyrwaniu owego ką-
kolu. List ten proszę kierować przez pośrednictwo mego brata do Księży
Misjonarzy wileńskich. Posyłam też list do ks. rektora [pijarów] w Wil-
nie w sprawie wydania żywota naszego Czcigodnego Ojca. Adwokat
nalega, aby drukować ten żywot, co jest potrzebne do rozpoczęcia
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48 12 listopada.
49 Ks. Łukasz Roselecki (albo Rosołowicz) zmarł w 1752 r. i nie zdążył przygotować

życiorysu o. Stanisława Papczyńskiego.
50 Brak oryginału tego listu; kopia w ProtWet, f. 20r. Tłum. łac. w PIPW, f. 423r-425v;

por. „Pisma KW”, s. 271-273.



sprawy beatyfikacyjnej. Dopóki się tego nie zrobi, nasz Ojciec nie
może być obdarzony tytułem „Venerabilis” [czcigodny]. 

Chociażby beatyfikacja miała się odbyć za kilkadziesiąt, a nawet
100 lat od rozpoczęcia sprawy, to prowadzenie starań tu, w Rzymie,
będzie kosztować najmniej 4 tysiące. Trzeba więc na ten cel podjąć
specjalną kwestę po trybunałach, sejmikach i dobrodziejach. Z pro-
cesem należy się śpieszyć, dopóki żyją naoczni świadkowie, bo od
nich najwięcej zależy.

Adwokat nie sporządził jeszcze instrukcji do tej sprawy, prześlę
ją więc następną pocztą. Radzę zachować książkę Templum Dei My-
sticum, bo bardzo ją cenią sobie w Rzymie i na jej podstawie wnioskują
o wielkiej świątobliwości naszego Czcigodnego Ojca.

Tymczasem podpisuję się jako najposłuszniejszy syn i najpokor-
niejszy sługa Wielce Czcigodnego Ojca. 

br. Kazimierz Wyszyński, marianin Niepokalanego Poczęcia NMP.

PS. List Świętej Kongregacji posyłam w otwartej kopercie51. Po
przeczytaniu należy go na nowo zapieczętować i odesłać ze swym lis-
tem do J. E. biskupa oraz wpisać go do Protokólarza Zgromadzenia.
Radzę także przesłać żywot naszego Ojca ks. rektorowi do Wilna z proś-
bą o odpowiedź, czy jest nadzieja, że go wydrukuje. W przeciwnym
razie niech kto inny drukuje.

W Górze Kalwarii, gdzie spoczywa [ciało naszego Założyciela],
trzeba mieć namalowany jego portret, bez aureoli i napisu „Czcigodny”.
Natomiast umieścić następujący napis: „Wierna podobizna Wielce Czci-
godnego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego, Założyciela
i pierwszego przełożonego generalnego Zgromadzenia Niepokalanego
Poczęcia NMP dla wspomagania dusz”. Obraz ten będzie potrzebny
przy oględzinach grobu. Nie wieszać go w kościele, lecz w korytarzu
klasztornym lub w celi, a najlepiej w zakrystii.

29 listopada
Dopiero dziś udało mi się szczęśliwie podać memoriał Ojcu Świę-

temu podczas ucałowania jego nóg. A już chciałem się wycofać! Czyż-
bym jednak miał być tak nieszczęśliwy i nie dostąpić audiencji, będąc
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prokuratorem zakonu? Powodowany gorliwością, odłożyłem na bok
małoduszność i na liście osób czekających na audiencję kazałem na-
pisać: „Prokurator Generalny Zakonników Marianów Polskich”. Jako
taki domagałem się audiencji, i zostałem dopuszczony do Ojca Świę-
tego. Przekazałem mu relację o swym zakonie i o swoim obowiązku
prokuratora. Prosiłem o błogosławieństwo dla Zgromadzenia. Papież
odpowiedział: „Błogosławię tobie i Zgromadzeniu”. Potem mnie za-
pytał, czego chcę. Odpowiedziałem, że Zgromadzenie to zostało za-
łożone na większą cześć Maryi Niepokalanie Poczętej. Sanctissimus
powtórzył: „Niepokalanie Poczęta” i pochylił głowę. Dodałem, że i na
ratunek zmarłych w czyśćcu cierpiących. Ojciec Święty: „Czy masz
konstytucje?” Odpowiedziałem, że mam i podałem mu. Przeczytał bre-
ve apostolskie. Wtedy ja: „Nasze Zgromadzenie było erygowane przez
króla Jana III dla wspomagania dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza
wspomagania poległych na wojnie, zmarłych od epidemii, głodu, i in-
nych zapomnianych. Zgromadzenie to, pragnąc pod najszczęśliwszym
panowaniem i protekcją Waszej Świątobliwości, umacniać się i wzra-
stać, wysłało mnie jako prokuratora do Stolicy Apostolskiej dla za-
łatwienia spraw”.

Wyłożyłem mu sprawę z ks. Turczynowiczem oraz powiedziałem,
że otrzymałem już dekret. Na to Ojciec Święty odpowiedział: „Dobrze
zrobiłeś”. Wtedy ja: „Ponieważ Zgromadzenie pragnie coraz większą
pomoc okazywać duszom, pokornie prosi Waszą Świątobliwość, aby
mogło czerpać ze skarbca zasług Chrystusa i Kościoła odpusty za dusze
w czyśćcu cierpiące podczas oktawy Wszystkich Świętych, zarówno
w istniejących już kościołach Zgromadzenia, jak i tych, które powstaną
w przyszłości”. Podałem papieżowi memoriał, a on odparł: „Dobrze,
postaramy się dać ci te odpusty”, i pogłaskał mnie. Wówczas popro-
siłem o relikwie, które wymieniłem w memoriale. Ojciec Święty wziął
memoriał w tej sprawie. Trzeci memoriał podałem w kwestii znanej
tylko mnie i papieżowi. Również w tej materii rozmówił się ze mną.
Powiedziałem też, że nie mamy w Rzymie miejsca na osiedlenie się.
Rzekł: „Szukaj sobie miejsca, a my ci pomożemy”. Gdy mu wspom-
niałem o kościele Matki Bożej in Navicella, odrzekł: „Dobrze czynisz,
ja tobie obiecuję i błogosławię”. Pogłaskał mnie po głowie i uczynił
krzyż. Po tej dopiero audiencji otarłem łzy i ucieszyłem się.
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Dodałem, że z adwokatem od spraw kanonizacyjnych pracujemy
nad instrukcją o rozpoczęciu procesu beatyfikacji i kanonizacji naszego
Czcigodnego Ojca.

Przekazałem także Ojcu Świętemu memoriał przeciw nadużyciom
w Polsce związanym ze spowiedzią wielkanocną. Niektórzy księża mie-
li zwyczaj naganiać ludzi do roboty przed udzieleniem im Komunii
św. Zwlekali z jej udzielaniem, a lud spracowany i umęczony robotą
plebańską odchodził bez należytej pobożności. Wywoływało to zgor-
szenie niewierzących i heretyków.

Któregoś dnia byłem specjalnie u rektora hospicjum polskiego, aby
się dowiedzieć, jak się nazywa i gdzie mieszka ten adwokat, który
po naszym przybyciu do Rzymu radził nam starać się o kościół Matki
Bożej in Navicella. Przychodzę i oto zastaję tego adwokata; przywitał
się ze mną pierwszy. Ucieszony powiedziałem: „Przybyłem właśnie
do ks. rektora pytać o pana i oto zapewne za zrządzeniem Boskim
spotkaliśmy się”. Porozmawiałem z nim o Navicella, a on obiecał nam
swoją pomoc. Zdałem się na Pana Boga i na adwokata, i mam nadzieję,
że nabędę to miejsce.

Ksiądz kanonik Krasowski przy spotkaniu ze mną powiedział, że
penitencjariusz papieski życzy sobie, abym pomógł mu w spowiadaniu
Polaków w Rzymie. Chce wyrobić mi takie upoważnienie u Kardynała
Wikariusza.

Grudzień
1 grudnia
Gdy szczerze zakrzątnąłem się koło instrukcji dotyczącej procesu

Czcigodnego Ojca Stanisława, naszego Założyciela, i napisałem do Pol-
ski, aby podjęli tę sprawę, jakoś lepiej mi się powodzi w sprawach
naszego Zgromadzenia. Przypisać to zapewne trzeba wstawiennictwu
naszego Ojca Założyciela.

3 grudnia
W Sekretariacie Memoriałów odebrałem memoriały uprzednio po-

dane Ojcu Świętemu. Odesłano mnie – z jednym do Najczcigodniej-
szego Zakrystiana, a z drugim – do Najdostojniejszego i Najczcigod-
niejszego Sekretarza odpustów. Obaj mają się porozumieć z Ojcem
Świętym, zarówno co do relikwii drzewa Krzyża Świętego, jak i od-
pustów za zmarłych. Odniosłem im memoriały tego samego dnia, a oni
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obiecali podjąć się tej posługi. O cząsteczce Stołu Pańskiego nie ma
nawet wzmianki, choć o nią prosiłem w memoriale.

5 grudnia
Udałem się do adwokata, który obiecał pomoc przy nabyciu kościoła

in Navicella, aby poradzić się, czy już mamy podjąć starania o to
miejsce. Radził zaczekać na powrót z kwesty zakonników wschodnich,
zamierzających opuścić to miejsce. Zebrali pokaźną składkę na kupienie
innego miejsca w Rzymie i przybyli już do Turynu. Nie polegając
tylko na tym adwokacie, poszedłem do Puskiego, aby zbadał prawdzi-
wość tych wiadomości oraz w jaki sposób można nabyć owo miejsce.

6 grudnia
Rozmawiałem z Najczcigodniejszym Prałatem od odpustów i po-

dałem w Sekretariacie ich spis, na podstawie książeczki nabytej od
Bractwa Czyśćcowego. W sprawie odpustów odesłano mnie jednak
do Kongregacji i do Ojca Świętego.

... grudnia [w oryginale brak pełnej daty] 
Udałem się do Najdostojniejszego Sekretarza odpustów. Kazał mi

przedstawić konstytucje w celu zbadania, czy zostaliśmy założeni dla
wspomagania zmarłych przebywających w czyśćcu. Polecił mi stawić
się w Sekretariacie dopiero po Trzech Królach, obiecawszy breve apo-
stolskie.

Tego samego dnia zaniosłem do Najczcigodniejszego Zakrystiana
papieskiego srebrne relikwiarze na drzewo Krzyża Świętego. Przyjął
tylko jeden, a drugiego nie chciał, zaznaczając, że jest już mało Krzyża.
Gdy wspomniałem o stole Wieczerzy Pańskiej, odpowiedział, że nie
dają z niego relikwii. Prosiłem go o relikwie św. Franciszki Rzymian-
ki52 dla p. Butlerowej, fundatorki naszego kościoła w Mariampolu, czyli
Kwieciszkach. Odesłał mnie do jej [Franciszki Rzymianki] zakonnic
w tym celu, aby one wydzieliły relikwie, a on da potwierdzenie, jeżeli
przyniosę zaświadczenie, że są to relikwie św. Franciszki. Po Drzewo
Życia kazał mi przyjść za tydzień.
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12 grudnia
Odebrałem od adwokata instrukcje, artykuły i informacje dotyczące

prowadzenia procesu naszego Czcigodnego Ojca Założyciela.
13 grudnia
Cały ten tydzień piszę informacje dotyczące postępowania w czasie

przeprowadzania procesu beatyfikacyjnego. Przekazuję naszym wiele
potrzebnych wiadomości w tej sprawie.

15 grudnia
Wszystko to wysyłam pocztą do Polski, nakłaniając naszych, aby

ochotnie i gorliwie podejmowali proces. Piszę o tym w liście do naj-
czcigodniejszego Ojca Proboszcza. Piszę o p. Podkomorzym Czerskim
i o różnych sprawach, jak to jest zaznaczone w moim raptularzu. Piszę
do Księdza, mego brata, aby pomógł naszym. Piszę do niego w sprawie
obrazu arcybiskupa lwowskiego53. Posyłam mu nasiona pomidorów i lo-
brów54. 

Piszę do naszych, aby przysłali adwokatowi 13 czerwonych złotych
za instrukcje i artykuły, zgodnie z wystawionym przez niego rachun-
kiem. 

Sam natomiast w święto Oczekiwania Porodu Najświętszej Maryi
Panny spodziewam się większych sukcesów w naszych sprawach. Już
coś uzyskałem dzięki wstawiennictwu naszego Czcigodnego Ojca przy
opracowywaniu instrukcji i informacji, które przesłałem. Polecam się
też jego przyczynie, aby wyjednał mi pomoc w moich niegodnych
i nieudolnych staraniach o sprawy zakonu Matki Bożej, ze względu
na cześć Jej Niepokalanego Poczęcia i ratunek zmarłych. Raduję się,
że 12 grudnia, razem z adwokatem, ukończyłem w Rzymie wszystkie
instrukcje, artykuły i informacje. Widać w tym nawiązanie do tajem-
nicy dwunastu przywilejów Niepokalanie Poczętej Dziewicy. Wyko-
naliśmy tę pracę podczas oktawy tegoż Niepokalanego Poczęcia na
większą chwałę Boga, na cześć Najświętszej Maryi Panny oraz dla
uczczenia Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława. 
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Otrzymałem list pisany 26 listopada przez ks. Jana Kantego z Pragi.
Obiecuje przybyć na Nowy Rok do klasztoru w Puszczy oraz pracować
nad wszczęciem procesu. Tego samego dnia piszę o obrazie arcybi-
skupa lwowskiego.

Rok ten kończę lekturą Pisma św.

List 6 do o. Kajetana Wetyckiego55 

Rzym, dnia 18 grudnia 1751 r.

Wielce Czcigodny w Chrystusie Proboszczu Generalny, Najgod-
niejszy Ojcze i Przełożony!

Wraz z należnym uszanowaniem przesyłam wielce Czcigodnemu
Ojcu życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Niech Nowo Narodzony
Pan obdarza z Nowym Rokiem Drogiego Ojca nowymi błogosławień-
stwami i zachowa w dobrym zdrowiu dla sprawowania rządów
w Zgromadzeniu oraz udzieli pomyślności w różnych przedsięwzię-
ciach.

Zwracałem się uprzednio do Wielce Czcigodnego Ojca o list do
Ojca Komisarza, z prośbą o błogosławieństwo dla siebie i polecenie
mu spraw Zgromadzenia, które prowadzę, oraz podziękowanie za wspo-
maganie mnie. Nie mam dotychczas odpowiedzi, a jest rzeczą słuszną
i sprawiedliwą odezwać się do Ojca Komisarza. Przecież ja z jego
łaskawości mieszkam w Ara Coeli i bez niego w naszych sprawach
trudno będzie się obejść.

Przesłałem dekret na odpusty w Raśnie oraz list Świętej Kongre-
gacji do biskupa wileńskiego, nakazujące, aby ks. Turczynowicz wraz
z neofitami odstąpił od tytułu i habitu. List ten ma takie samo znaczenie
jak dekret, który zatrzymałem przy sobie, bo trudno go przesłać. Po-
słałem także pozwolenie na nakładanie szkaplerza Niepokalanego Po-
częcia NMP oraz informację o wszczęciu procesu dla otrzymania tytułu
„Venerabilis” dla naszego Ojca Założyciela. Proszę mnie zawiadomić,
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czy Wielce Czcigodny Ojciec to wszystko otrzymał, gdyż nie mam
żadnej wiadomości, czy to wszystko doszło lub dochodzi.

Teraz natomiast przesyłam samą instrukcję, ułożoną przez adwo-
kata, o ustanowieniu wobec miejscowego ordynariusza procesu dla zba-
dania świętości życia naszego Czcigodnego Ojca. Druga instrukcja jest
o braku czci publicznej [de non cultu] i o wszystkich niezbędnych
zagadnieniach. Nie potrzebują więc sędziowie delegowani przez or-
dynariusza łamać sobie głowy, bo wszystko zostało przygotowane i uło-
żone tak, aby w niczym nie pobłądzić, a to jest bardzo ważne. Gdy
bowiem bez tych wskazań prowadzono proces czcigodnego Andrzeja
Boboli, bo ojcowie jezuici ich nie mieli, ponoszą wiele kosztów i mają
wielkie trudności z naprawieniem uchybień. Wielu zresztą ma podobne
trudności, gdy z powodu braku takich instrukcji rozpoczyna procesy.
Zdarza się, że z powodu tych braków skreślają kogoś z rejestru Sług
Bożych i trzeba na nowo rozpoczynać procesy, co powoduje zwię-
kszenie wysiłków i kosztów. A ponieważ nasz Czcigodny Ojciec Za-
łożyciel jest niezaprzeczalnie świętym, należy jak najprędzej zakrzątnąć
się o jego proces beatyfikacyjny, póki jeszcze mogą żyć naoczni świad-
kowie, o których już pisałem i wskazywałem ich wielce Czcigodnemu
Ojcu. Gdy rozpocznie się proces, znajdą się zapewne i inni świadkowie,
tylko niech ich nasi bracia wyszukują.

Pana Grzybowskiego, podkomorzego czerskiego, trzeba najpierw
umówić, jeżeliby chciał świadczyć o naszym Ojcu, aby nie wnosił
czegoś nieodpowiedniego. Jest on na nas obrażony pozwami niebosz-
czyka ks. Aleksego, stąd i naszemu Założycielowi nie przepuścił, za-
rzucając mu pewną niestosowność. Jeśliby nie chciał o tym milczeć,
co jest niesprawiedliwą krzywdą, to wolno prokuratorowi sprawy wy-
łączyć takich, którzy chcieliby z nienawiści o czymś świadczyć. Trzeba
wyjaśnić sędziom, że tacy świadkowie mają nienawiść. Również i lu-
dzie z okolic Puszczy Korabiewskiej, choć z nami się kłócą, to jeżeliby
co dobrze wiedzieli, a chcieli dobrze świadczyć, trzeba ich wybadać
i dopuścić, jeżeli nie będą bruździć. Panu Podkomorzemu trzeba wy-
perswadować, że nie mogło być tego, o czym mówił przede mną, aby
tak roztropny i Boży mąż podobną rzecz miał czynić, o czym wie
i mnie mówił. Raczej sam się myli, aniżeli to miało się zdarzyć.

Trzeba najpierw przekazać memoriał, czyli prośbę Najdostojniej-
szemu Ordynariuszowi miejscowemu, zgodnie z informacją na począt-
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ku instrukcji. Dopiero później dać instrukcję sędziom delegowanym,
którą należy najpierw przepisać wraz z innymi dodatkami i zachować
w archiwum Zgromadzenia. Nie wiem, czy jest w Polsce druga taka
instrukcja. Adwokat z wielką starannością ją opracował, aby wszystko
było proste.

Nie trzeba martwić się, jeżeli w pytaniach są takie sprawy, co
do których nie będzie naocznych świadków. Może bowiem ktoś od
innych słyszał o tych sprawach. A jeżeli nie słyszał, to nie będzie
pytany o nie i nie powinien nawet być pytany. 

Nie należy również taić prześladowań i prześladowców Ojca Za-
łożyciela, bo przecież jest to wszystko w dokumentach naszego ar-
chiwum. Trzeba pod przysięgą wyjawić sędziom wszystko, do naj-
mniejszej karteczki. Należy nawet zobowiązać innych zakonników do
ujawnienia pism Sługi Bożego, jeśli je mają lub wiedzą, gdzie się
one znajdują.

Nadto prześladowania Sług Bożych są zwykle dowodem ich świę-
tości i prawości. Diabeł zwykł bowiem wzbudzać takie prześladowania
nie na innych, lecz tylko na świętych, nawet przez osoby święte i spra-
wiedliwe. Można czytać o tym w pracach ostatniego papieża, w tomie
o kanonizacji świętych. Myślę, że takie pisma muszą znajdować się
w Warszawie, w publicznej bibliotece Załuskich. Wiele materiału mo-
żna znaleźć w owych pismach, związanych z tym zagadnieniem. Po-
dobne prześladowania od swoich pijarów przeszedł bł. Józef Kala-
santy, i to zwróciło uwagę na jego świętość. Obecny Ojciec Święty
i wielu innych mówią o nim, że więcej wycierpiał niż Hiob. Także
nasz Czcigodny Ojciec opuścił pijarów nie z lekkomyślności, lecz zro-
zumiał z prześladowań, że został przez Boga powołany do czegoś in-
nego.

W archiwum znajduje się cienka czerwona książeczka, w której
nasz Czcigodny Ojciec własnoręcznie opisuje o swoim narodzeniu
i o postępku młodości. Pisze o jakimś zachwianiu się w czystości. Nie
należy tej książeczki ukrywać, bo na jej podstawie będą wyciągać wnio-
ski o jego heroicznej cnocie pokory. Wielu świętym zdarzały się w mło-
dości podobne upadki, zanim zaczęli święcie żyć, podjąwszy poprawę
swego życia. Tak było z Dawidem, Piotrem, Pawłem i z innymi grzesz-
nikami, którzy nie rozpaczali, lecz powstawali z grzechów. Adwokaci
mówią, że jeżeli ktoś żył 10 lat święcie, bez zastrzeżeń, to może być
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kanonizowany. Cóż więc powiedzieć o tym, który w młodości zbłądzi,
ale potem pobożnie i święcie żyje i umiera. 

Nie trzeba martwić się brakiem cudów po śmierci, gdyż nie musi
ich być. Najbardziej wymagane jest prowadzenie przyozdobionego he-
roicznymi cnotami świętego życia. Heroiczność cnót naszego Czci-
godnego Ojca jaśnieje w całym jego postępowaniu i pracach na chwałę
Bożą. Cuda zaś, jeśli się zdarzyły za jego życia lub po śmierci, należy
udowodnić ze względu na przyszłą beatyfikację lub kanonizację, jeżeli
Bóg pozwoli. Świadkami mogą być nasi zakonnicy: bezpośrednimi –
ks. Paweł i br. Franciszek, a ze słyszenia – każdy, kto cokolwiek sły-
szał. Świadkowie przedstawieni przez prokuratora sprawy nie powinni
być wypytywani o wszystko, lecz tylko o to, co wiedzą o okolicz-
nościach, dla których ich powołał. Powinien powiedzieć sędziom, że
dany świadek wie tylko o takim wydarzeniu.

Posyłam wykaz długów, które trzeba oddać panu adwokatowi Ja-
nowi Chrzcicielowi Alegiani i adwokatowi Azonowi, bo takie sprawy
zawsze dwóch prowadzi: za sporządzenie szczegółowych instrukcji
24 skudy i 60 oboli, czyli 13 czerwonych złotych. Niech więc Wielce
Czcigodny Ojciec raczy jak najszybciej przesłać te pieniądze, bo zresztą
dość tanio policzyli za swą pracę. Inni za podobne opracowania biorą
po 50 lub 60 skudów. Na rachunku zapisano 30, 20 i 32 kartki, co
należy tłumaczyć, że zwykle piszą instrukcje i inne akta zaledwie po
kilka linii na kartce, a w każdej linii kilka słów, jeszcze rzadziej niż
w naszych trybunałach. Gdyby tak pisali, byłoby to dzieło na 82 kartki,
a takie opracowanie byłoby kłopotliwe do przesłania pocztą. Prosiłem
więc adwokata, aby pisano gęsto, choć przeliczają według swoich kartek
płacić według taksy ustalonej dla wielu kartek. Trzeba jak najszybciej
im się wypłacić, abyśmy mieli u nich zaufanie w dalszym postępo-
waniu. Tańszych adwokatów już się tutaj nie znajdzie. Zresztą, nie
wypada teraz ich zmieniać, bo takie tu zresztą mają przepisy, że tylko
ci mogą uczestniczyć w dalszym procesie, którzy zaczęli opracowywać
instrukcje. Gdyby w Polsce powstała jakaś trudność w prowadzeniu
procesu, u nich trzeba szukać pomocy. Jeżeli nie będziemy wiarygodni
wobec nich, to mogą utrudniać i psuć sprawę. 

Proszę mnie zawiadomić, gdy tylko zacznie się proces w Polsce.
Wówczas trzeba zaraz podjąć czynności następne, szukając poparcia
kardynałów u Ojca Świętego oraz do całej Świętej Roty i Kongregacji
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Rytów. Wielce Czcigodny Ojcze, proszę usilnie zabiegać o to, aby
za Twojego przełożeństwa sprawa ta rzeczywiście została szczęśliwie
przekazana do Rzymu i tu była prowadzona. Pan Bóg zaś może swego
sługę wsławić cudami po rozpoczęciu sprawy w Kongregacji Obrzę-
dów, jak wsławił innych po rozpoczęciu sprawy, i już niejednego toczy
się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.

Ufam, że Pan Bóg nam w tym dopomoże i da dobroczyńców, któ-
rzy złożą konieczną sumę, około 5000 złotych polskich, na wydatki
związane ze sprawą Sługi Bożego. Wyznaczony prokurator powinien
zająć się zebraniem pieniędzy, prowadząc kwestę na sejmikach, sądach
i trybunałach. Należy zaopatrzyć go w list upoważniający, wyraźnie
wskazując, że chodzi o sprawę beatyfikacji i kanonizacji Czcigodnego
Ojca Stanisława. Dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie sława zakonu,
a ludzie niewątpliwie okażą poparcie dla swego Rodaka.

W Rzymie Hiszpanie zabiegają o beatyfikację matki Marii z Agre-
dy, już przyozdobionej tytułem „czcigodna”56. Trzeba i nam również
spieszyć się z naszym Ojcem. Gdy czciciele Niepokalanego Poczęcia
NMP będą wywyższani, będzie słabła opinia przeciwstawna. Zamkną
się usta przeciwników, które rozwarli przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Teraz powołują się na książkę znanego autora Lamprydiusza [Ludwika
Muratoriego], w której zwalcza on Niepokalane Poczęcie. Odpowie-
dziano już na nią dobitnie i nadal się odpowiada. Prowadzenie procesu
naszego Czcigodnego Ojca, szczególnego czciciela Niepokalanego Po-
częcia NMP, sprawi, że opinia przeciwna będzie zwalczana ze wszys-
tkich stron.

Dopiero 3 tygodnie temu zmarł w Rzymie Sługa Boży o. Leonard
a Porto, reformat, którego znałem osobiście, a już zabiegają o jego
proces, bo żył świątobliwie57. Sprzedają też obrazki z jego postacią,
lecz bez aureoli. Taka powinna być zapobiegliwość, gdy ktoś w opinii
świętości schodzi z tego świata. Gdy zaś zwleka się z rozpoczęciem
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56 Maria z Agredy (1602-65) w zakonie Maria od Jezusa, bł. franciszkanka od Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, hiszpańska mistyczka, autorka dzieł z zakresu mistyki. Główne jej dzieło
Miasto mistyczne (1670). Przeciwko niektórym jego sformułowaniom występowali teologowie;
potępiła je Sorbona. W 1757 r. Benedykt XIV pozwolił na jego druk w Rzymie.

57 Św. Leonard z Porto (1676-1751), kapłan i misjonarz ludowy. W ciągu 43 lat głosił
misje na terenie całej Italii. Upowszechnił nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Erygował stacje Męki
Pańskiej w ok. 600 kościołach (także w rzymskim Koloseum). Papież Pius XI ogłosił go patro-
nem misji ludowych.



sprawy beatyfikacji, rodzi się powątpiewanie, a z biegiem czasu po-
wstają trudności – zarówno z braku świadków naocznych, jak i braku
dobrej opinii u swych synów duchowych, gdy chodzi o założycieli
zgromadzeń. O beatyfikację naszego Założyciela powinien zatroszczyć
się nie żyjący już o. Joachim i inni nasi poprzednicy. Za zaniedbanie
tej sprawy powstały różne trudności dla Zgromadzenia i dla nich sa-
mych. Aby więc nam młodszym Pan Bóg zechciał błogosławić, wy-
chwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich
pochodzenia (por. Syr 44,1). Gdy chodzi o inne sprawy, odsyłam do
pierwszej informacji przekazanej Wielce Czcigodnemu Ojcu pod datą
16 października i 20 listopada.

Proszę mnie wcześniej powiadomić, gdyby ks. Turczynowicz wy-
bierał się do Rzymu. Myślę, że może zechce podjąć jakieś kroki, skoro
pisze do ojców dominikanów. 

Czy ks. Jan Kanty już przybył do Polski, bo jeszcze w sierpniu
wyruszył z Rzymu? Tymczasem staram się o odpusty za zmarłych
dla całego naszego Zakonu na całą oktawę Wspomnienia Zmarłych.
Mam już deklarację Ojca Świętego, choć jeszcze odbędzie się w tej
sprawie konsultacja w Świętej Kongregacji. Myślę, że breve apostolskie
na odpusty będzie kosztować kilka skudów. Po załatwieniu tej sprawy
zawiadomię Wielce Czcigodnego Ojca. Decyzji Kongregacji można
się spodziewać zapewne po Trzech Królach. Teraz urzędy nic nie za-
łatwiają. Chodzi też o rzecz trudną, bo o odpust na zawsze i dla wszys-
tkich naszych kościołów, które już są i powstaną później.

Pozostaję jako najposłuszniejszy syn i najpokorniejszy sługa Wielce
Czcigodnego Ojca. 

br. Kazimierz Wyszyński Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia
NMP.

Przesyłam najniższe ukłony Wielmożnemu Panu Wojskiemu Czer-
skiemu jako naszemu szczególnemu Promotorowi i Dobroczyńcy. Po-
kornie polecam mu poparcie sprawy naszego Czcigodnego Założyciela.

PS. Proszę, aby wielce Czcigodny Ojciec pokazał Panu Wojskiemu
te kilka literek.

Wielce Czcigodnym Ojcom Asystentom oraz innym Ojcom i Bra-
ciom przesyłam ukłony i polecam się ich świętym modlitwom. Proszę,
aby dbali o honor swego Ojca Założyciela, aby nie żałować trudu
w promocji jego procesu.
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Rok 1752, oby był pomyślny

Styczeń
10 stycznia 
Od Najczcigodniejszego Zakrystiana Papieskiego odebrałem reli-

kwie drzewa Krzyża Świętego i św. Franciszki Rzymianki. Złożyłem
je u ks. Kanonika Krasowskiego.

11 stycznia 
Spotkałem się z adwokatem p. Vitellim. Dodał mi nadziei w związ-

ku ze spodziewanym powrotem w marcu bazylianów do Navicella.
Oczekuję więc ich przybycia.

17 stycznia 
Zachorowałem, gdyż miałem wilgotną celę. Deszcze długo padały,

tak że woda prawie stała w celi. Nie wykurowałbym się pewnie w niej,
gdyby nie poratował mnie rezydent litewski, udostępniając mi celę
rezydenta wielkopolskiego; nie było go w tym czasie w Rzymie, bo
wyjechał do Polski. Mogłem więc przenieść się do jego celi na górze
i dzięki temu, a także na skutek zmiany pogody, przyszedłem do siebie.

Odebrałem z Kongregacji Odpustów dekret o odpustach udzielo-
nych i przyznanych przez Ojca Świętego na oktawę Dnia Zadusznego.
W celu sporządzenia odnośnego breve odniosłem ten dekret do Se-
kretariatu breve. Obiecano to uczynić w Wielkim Poście.

Luty
9 lutego
Z Neapolu do Rzymu przyszedł Polak. Mija już trzeci rok od jego

przybycia razem z ks. Piotrem Chojeckim do Rzymu. Skarżył się, że
ks. Chojecki przyprowadził go tu i porzucił. Zmuszony był przystać
do żołnierzy. Prosił mnie, abym wyprawił go do Polski. Nie ma bowiem
ani dokumentów, ani tego, co niezbędne. Zbyłem go, bo dowiedziałem
się, że zostawił go już w Wiedniu. Szli razem z jakimś bazylianinem,
który wywołał zamieszanie. Przez miesiąc trzymano wszystkich trzech
w Niemczech, ponieważ nie mieli odpowiednich dokumentów. Ksiądz
Piotr po przybyciu do Rzymu nie mogąc odprawiać Mszy św. z powodu
kary suspensy, udał się do Bari.
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19 lutego
Wysłałem pocztę do ks. Kazimierza58, asystenta, oraz do p. Woj-

skiego Czerskiego59 w sprawie poruszonej w listach. Posłałem mojemu
bratu Księdzu Misjonarzowi nasienie mietelkowe60, przepis na zrobienie
laski hebanowej oraz rachunek od księdza rektora [kościoła] św. Sta-
nisława.

Dotarła do mnie wiadomość od mojego brata księdza, że otrzymał
nasze instrukcje i rozporządził nimi zgodnie z moim życzeniem61. 
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58 O. Kazimierz Polak (1709-59) był pierwszym marianinem pochodzenia czeskiego.
K. Wyszyński wysłał go na studia do Pragi, gdzie ten zdobył wielu kandydatów do marianów.
W tym okresie był radnym generalnym i magistrem nowicjuszy. List z 19 lutego 1752 r.

59 Wojciech (Albert) Magnuszewski herbu Ogończyk, stolnik i miecznik buski, a od
1739 r. wojski czerski. Zob. Rodzina – Herbarz Szlachty Polskiej, opr. Seweryn Uruski, War-
szawa 1913, t. X, s. 108. Ur. 22 kwietnia 1699 r., zapewne w Magnuszewie należącym do parafii
Wilga, niedaleko Góry Kalwarii. Razem z o. Kazimierzem uczęszczał do szkoły pijarskiej
w Górze. Gościł go też w Wągrodnie, gdy w 1723 r. powracał z Rzymu razem z br. Mikołajem.
Przez wiele lat mieszkał też w Górze i uczęszczał do kościoła marianów, tzw. Wieczernika. Był
ich wielkim przyjacielem i dobroczyńcą. Jeden z marianów był spokrewniony z jego żoną. Na-
pisał życiorys o. Kazimierza i złożył zeznanie w procesie informacyjnym poznańskim 1769 r.
Zmarł prawdopodobnie 2 maja 1775 r. O. Izydor Taudt wspominał o nim jako o „pobożnie
zmarłym”.

60 Może tu wchodzić w grę nasienie mietelnika, rośliny rosnącej na suchych przestrze-
niach, lub nasienie mietlicy, która z kolei rośnie na wilgotnych łąkach.

61 Na końcu Zeszytu 1 „Diariusza” znajdują się następujące słowa: „Stąd trzeba się refe-
rować ad Informationes in folio scriptas, a Die 19 Februarij”.



ZESZYT 2
(19 II – 18 IV 1752)

List do naszego asystenta ks. Kazimierza62

Dnia 19 lutego 1752 r.

Wielce Czcigodny Ojcze!
Nie mając dawno żadnej wiadomości z Polski, a jeszcze bardziej

przynaglony nadchodzącym wspomnieniem św. Kazimierza, patrona
wielce Czcigodnego Ojca, pragnę odezwać się i złożyć życzenia. Życzę
więc szczęścia i pomyślności w pracach duchowych oraz w tym, co
dotyczy miłego zdrowia Wielce Czcigodnego Ojca. Obyś na chwałę
Boga i cześć Dziewicy bez zmazy pierworodnej poczętej czynił ty-
siąckrotne postępy.

Ja jestem tu jak czuwający stróż na podsłuchu w Stolicy Apo-
stolskiej. Nie mogę się doczekać pocieszających wieści z Polski o na-
szym Zgromadzeniu – zarówno w sprawie rozpoczęcia procesu naszego
Czcigodnego Ojca Założyciela, jak i o całym Waszym życiu. Zwracam
się więc z prośbą do wielce Czcigodnego Ojca, abyś zechciał mnie
zawiadomić, czy jest chęć prowadzenia procesu naszego Czcigodnego
Założyciela, dla większej chwały Bożej i honoru Niepokalanej Dzie-
wicy. Proszę napisać, jak postępują sprawy Raśny63 oraz fundacji w Pre-
nach64, a także jakie postanowienia zapadły na ostatnim konwencie,
na który skierowano poszczególnych współbraci, jak jest ze studiami.
Nie powiadomił mnie o tym wszystkim Ojciec Proboszcz. Czy nowy
sekretarz jest już w Polsce? Przesyłam mu ukłony i proszę, aby nie
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62 List do ks. Kazimierza Polaka rozpoczyna Zeszyt 2 „Diariusza” K. Wyszyńskiego.
Ze względu na uszkodzenia w tekście DW II,1 przytoczono ten list z DW III ff. 22r-22v.
Zob. „Pisma KW”, s. 418-420.

63 Raśna – osada nad rzeką Pulwą k. Brześcia; obecnie Białoruś. Niegdyś własność Sa-
piehów; w XVIII w. należała do Matuszewiczów. Jerzy Matuszewicz (1714-54), cześnik miń-
ski, ufundował tu kościół i klasztor dla marianów. Zob. Słownik Geograficzny Królestwa Pol-
skiego (red. B. Chlebowski), Warszawa 1888, t. IX, s. 34.

64 Preny – miasto (obecnie na Litwie), które do 1773 r. należało do rodziny Butlerów.
Franciszka ze Szczuków Butlerowa oraz jej syn Michał sprowadzili do Staropola marianów.
W osadzie tej był drewniany kościół, do którego czasami dojeżdżał ksiądz aż z Pren. Gdy ten
kościół w 1765 r. spłonął, Franciszka Butlerowa wystawiła nowy kościół i klasztor dla maria-
nów, którzy rozbudowali miejscowość i nadali jej nazwę Mariampol. Zob. Słownik geograficz-
ny, dz. cyt., t. VI, s. 145-146.



zapomniał o mnie i napisał, jak mu poszło, jak odbył podróż i czy
podjął starania, o których mówiliśmy w sprawie procesu naszego Czci-
godnego Ojca Stanisława. 

Proszę również napisać, gdzie są ks. Piotr i ks. Michał, a także
o innych wydarzeniach. Proszę o częstą korespondencję i o poparcie
tych spraw, o których pisałem do Przewielebnego Ojca Proboszcza.
Są one ważne i konieczne dla rozwoju naszego Zgromadzenia.

List dla Pana Wojskiego Czerskiego proszę oddać do jego własnych
rąk. Najpewniejszą zaś drogą korespondencji ze mną jest pośrednictwo
mego księdza brata. Należy pisać na cienkim papierze i kartkach ma-
łego formatu, z uwagi na trudności pocztowe. Proszę mi też napisać,
jak Wielce Czcigodny Ojciec radzi sobie z wychowaniem nowicjuszy
i czy ich liczba się zwiększa. Jeślibym otrzymał miejsce, (o co się
usilnie staram), to i tu potrzeba będzie ludzi. Najdroższy mój Ojcze,
serdecznie proszę o szczerą odpowiedź, abym miał nadzieje, że nie
pracuję daremnie i nie marnuję na próżno swojego zdrowia i życia.
Ja tu mam wszystkiego mało, gdy chodzi o stancję, wikt i odzienie.
Gotów jestem jednak wszystko znosić, bylebym miał nadzieję i po-
ciechę, że trudzę się na większą chwałę Bożą i że wy tam, w Polsce,
będziecie mi w tym dopomagać.

Proszę przesłać naszemu adwokatowi pieniądze za instrukcje o pro-
wadzeniu procesu, według rachunku, który wysłałem Czcigodnemu Oj-
cu Proboszczowi. Adwokat ten służy mi we wszystkim. Trzeba więc
mieć jego zaufanie i płacić mu należność, aby zamiast nas popierać,
nie wystąpił przeciw nam.

Należy mieć na oku ks. Turczynowicza. Jeśliby wyruszał do Rzymu,
jak najprędzej mnie powiadomić, abym mógł przeciwstawić się jego
zakusom. Trzeba być jednak dyskretnym, bo ojcowie dominikanie za-
mierzają mu tutaj pomagać.

Natomiast trzeba również spieszyć się ze sporządzeniem akt procesu
naszego Czcigodnego Ojca Założyciela i jak najszybciej przesłać je
do Rzymu. Prowadzeniem tego procesu zatkałoby się usta niejednemu
przeciwnikowi, a Święta Kongregacja miałaby także argument w tej
sprawie. Pisałem o tym obszernie do Ojca Proboszcza, więc pewnie
Ojciec wie od niego. Prosiłem go zresztą, aby powiadomił o wszystkim
całą Radę.
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Najczcigodniejszy nasz Ojciec Komisarz Generalny dziwi się, że
Ojciec Proboszcz nie pisze do niego i nie powierza mu siebie i naszych
spraw. Nie dziękuje mu też za poparcie nas i współudział w otrzymaniu
dekretu przeciw ks. Turczynowiczowi; jako sędzia zasiada on w Kon-
gregacji Biskupów i Zakonników. 

Po przedstawieniu tego polecam się braterskiej serdeczności Wielce
Czcigodnemu Ojcu, jako najmilszy brat i najpokorniejszy sługa. 

Br. Kazimierz Wyszyński, Prokurator Generalny Zakonu Niepoka-
lanego Poczęcia NMP.

Najczcigodniejszemu i Najmilszemu memu Ojcu Proboszczowi Ge-
neralnemu przesyłam należne uszanowanie.

Wielce Czcigodnemu drugiemu asystentowi [generalnemu] oraz
wszystkim Ojcom i Braciom przesyłam ukłony i polecam się ich świę-
tym modlitwom.

Z uniżeniem pozdrawiam naszych szczególnych dobroczyńców –
panów sędziego ziemskiego i podsędka rawskiego.

Memu osobliwemu dobroczyńcy panu komornikowi Staniszewskie-
mu kłaniam się nisko, jak też wszystkim innym dobroczyńcom.

PS. Proszę też oznajmić mi o Przewielebnym Księdzu Kanoniku
Siedleckim, któremu też przesyłam ukłony.

Upadam do nóg wszystkim nam życzliwym, zwłaszcza wielmożnym
państwu Rejentowi Koronnemu i Pani z Żelaznej.

Proszę o odprawienie 3 Mszy świętych według intencji konwentu
aracoelitańskiego, bo zadłużyłem się z powodu choroby. Proszę też
o powiadomienie mnie, czy zostały odprawione intencje mszalne, o co
dwukrotnie prosiłem Najczcigodniejszego Ojca Proboszcza – raz chyba
o 7, a drugi raz o 5 intencji.

List do Pana Magnuszewskiego, Wojskiego Czerskiego
Serce moje nie może znieść oddalenia mojego od osobliwego Do-

brodzieja naszego. Naglony tęsknotą, muszę się odezwać do Wielmoż-
nego Pana i Dobrodzieja i zapytać o miłe zdrowie oraz o powodzenie,
czego najuprzejmiej życzę i o co tu Majestat Boski błagam w moich
niegodnych modłach. Jednocześnie oznajmiam Waszmości Dobrodzie-
jowi, jako opiekunowi i dobrodziejowi naszego Zgromadzenia, że pi-
sałem do naszych Ojców, mianowicie do Ojca Proboszcza, aby zajęli
się procesem naszego Założyciela Ojca Stanisława, gdy jeszcze żyją
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niektórzy świadkowie. Chciałbym, aby, póki jestem w Rzymie, proces
ten został szczęśliwie zakończony w Polsce i za naszego życia prze-
słany do Rzymu. Dlatego proszę Szanownego Pana jako naszego naj-
osobliwszego Dobrodzieja, abyś przynaglał do tego naszych Ojców.
Ponieważ nie może się to dokonać bez wydatków, proszę, abyś do-
pomógł im gdzie tylko można swą działalnością i najszlachetniejszą
obecnością oraz poparł tę sprawę wobec sędziów i Rzeczypospolitej.
We wszystkich tych poczynaniach trzeba liczyć na pomoc Sługi Bożego,
który na cześć Matki Bożej i ratunek dusz czyśćcowych powołał do
życia to Zgromadzenie w naszej Ojczyźnie i w niej zajaśniał wybit-
nymi cnotami. Wprawdzie przez zawiść piekieł były one dotąd przy-
słonięte, jednak znowu zajaśnieją w Kościele Bożym dzięki prowa-
dzeniu procesu beatyfikacyjnego, a to dla większej chwały Boga, czci
Niepokalanej Dziewicy i splendoru naszej Ojczyzny.

22 lutego
Posłaniec doręczył mi pozew z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary,

gdyż ks. Turczynowicz sugeruje, że ta sprawa nie należała do Kon-
gregacji Biskupów i Zakonników65.

23 lutego
Stawiłem się przed audytorem papieskim, który nie był zadowolony,

że przyszedłem sam. Kazał mi postarać się o prokuratora kurialnego,
który występowałby w tej sprawie.

24 lutego
Byłem u adwokata, który podjął się tego zadania. Przez niego też

starałem się o kościół Najświętszej Maryi Liberatricis, który należy
do Panien allo Spechio66. One jednak nie wyraziły zgody mówiąc,
że nie jedni już zakonnicy daremnie zabiegali o ten kościół.

25 lutego
Oto niektóre punkty informacji zapisane przeze mnie dla wyjaś-

nienia, dlaczego sprawa ks. Turczynowicza była skierowana do Kon-
gregacji Biskupów i Zakonników, a nie do Kongregacji Rozkrzewiania
Wiary:
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65 Bardziej szczegółowa relacja w Zeszycie 3 DW III, 2r-2v.
66 W 1899 r. kościół Santa Maria Liberatricis został zburzony i wybudowany na nowo

w innym stylu.



1) Ksiądz Turczynowicz założył to swoje nowe zgromadzenie nie
jako hospicjum czy przytułek dla neofitów, lecz jako zakon, i to mimo
sprzeciwu miejscowego ordynariusza;

2) Będąc kapłanem nie może zmieniać swego stanu bez dyspensy
biskupa miejscowego, a on przyjął habit wraz z neofitami;

3) Nie tylko siebie, ale również młodzieńców i dziewczęta z rodzin
katolickich wciągał do wymyślonego przez siebie zgromadzenia, a nie-
których nawet oblókł w habit. Starał się też pozyskać niejakiego ks. Mo-
dzelewskiego, lecz ten zwleka, czekając na aprobatę instytutu.

4) Gdy miał przeciw sobie zarówno ordynariusza miejscowego,
jak i inne zakony przeciwstawiające się tej niesłychanej nowości, udał
się do marianów do Polski i obiecał nam fundację w Wilnie. Mówił,
że ma już kandydatów pragnących wstąpić do naszego mariańskiego
zgromadzenia, nie nadmieniając, że chodzi o neofitów. Obiecywał przy-
gotować ich dla nas i dlatego daliśmy mu naszą Regułę i Konstytucje.
Wziąwszy je, powrócił do swoich i zawiadomił miejscowego ordy-
nariusza o zjednoczeniu się z nami. Już nawet zaczęli nazywać się
marianami, tak jak my siebie określamy.

Ksiądz Turczynowicz przybył powtórnie do Polski i prosił, abyśmy
dali mu naszych dwóch lub więcej kapłanów. Mieliby oni wychowywać
tę nową latorośl. Zapytaliśmy, czy ma wystarczającą fundację oraz
zgodę miejscowego ordynariusza i innych zakonów w Wilnie. Oświad-
czył, że jeszcze tego nie ma. Umówiliśmy się więc, że postara się
najpierw o fundację i o zgodę. Wówczas wyjawił nam, że chciałby
wziąć naszych do nauczania neofitów, aby pod imieniem Maryi Dzie-
wicy niewierzący nawracali się. Tego mu nie odmówiliśmy, co więcej
– chcieliśmy szczerze pomóc w tak zbożnym dziele. Domagaliśmy
się jedynie, aby były konieczne fundacje oraz dobrze zamknięte po-
mieszczenia, osobne dla mężczyzn i osobne dla kobiet. Z tym powrócił
od nas na Litwę. Gdyśmy dowiedzieli się, że on z neofitów uczynił
marianów i marianki i przepisał im konstytucje zupełnie niezgodne
z naszym stanem, przybyliśmy do Wilna. Powiadomiliśmy miejsco-
wego ordynariusza, że ofiarowaliśmy się pomóc ks. Turczynowiczowi
w nauczaniu wiary oraz w wychowaniu neofitów w dobrych obycza-
jach, ale nie zgodziliśmy się przyjmować ich do naszego Zgromadzenia
jako naszych współbraci, bo to jest sprzeczne z kanonami.
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Dziwili się – miejscowy ordynariusz, inni zakonnicy, całe miasto
i cała Litwa – widząc nas, marianów, zrodzonych w prawdziwej wie-
rze, mających zatwierdzenie Stolicy Świętej i walczących pod tytułem
Niepokalanego Poczęcia NMP oraz na znak czystości NMP i Jej Nie-
pokalanego Poczęcia noszących biały habit. Teraz zaś są inni marianie,
dopiero co z judaizmu nawróceni, włóczą się niezdyscyplinowani po
ulicach w habitach, zbierając jałmużnę. Jedni pragną zawrzeć małżeń-
stwo, inni chcą powrócić do judaizmu, jeszcze inni uciekają, a potem
niby żydzi przyjmują ponownie chrzest. Sami widzieliśmy, a to na-
pełniało nas wielkim wstydem i smutkiem, co się dzieje pod pokrywką
naszego mariańskiego imienia.

Ksiądz Turczynowicz nie posłuchał się napomnienia miejscowego
ordynariusza i nie zaprzestał tego dzieła, wprawdzie szlachetnego, ale
ze wszech miar niemożliwego bez dobrej podstawy i koniecznych do
tego fundacji. Bez pozwolenia i wbrew woli biskupa udał się do Rzymu,
przez co sprawił wielki ból sędziwemu i pobożnemu zwierzchnikowi.
Po przybyciu do Rzymu zabiegał u szczęśliwie nam panującego i kie-
rującego Kościołem papieża Benedykta XIV o zatwierdzenie swego
nowego zgromadzenia, Towarzystwa NMP z neofitów złożonego. Naj-
wyższy Kapłan odrzucił tę prośbę, jako niezgodną z rozporządzeniami
świętych kanonów, a jego samego oddalił.

5) Sama fundacja św. Stefana nie jest wystarczająca dla takiego
instytutu. Miejsce jest bardzo zniszczone, a ponadto zostało założone
dla opieki nad chorymi, a nie neofitami. Dawniej byli tam jacyś człon-
kowie bractwa św. Rocha, którzy jedynie z jałmużny żywili chorych
i troszczyli się o nich. Ksiądz Turczynowicz usunął ich stamtąd i zgro-
madził neofitów, chcąc utrzymywać ich z jałmużny, która służyła bra-
ciom i chorym. Ponieważ ogień później zniszczył majątek miasta Wil-
na, trudno jest żebrać o jałmużnę. Zresztą, jest tam wiele zakonów
żebrzących, a i rochici, którzy otrzymali inne miejsce od biskupa, mu-
szą z jałmużny utrzymywać siebie i chorych.

6) Właśnie z powodu braku odpowiedniego utrzymania wielu neo-
fitów i neofitek ucieka i znika, powracając niewątpliwie do judaizmu.
Są także zmuszani przez ks. Turczynowicza do pracy w polu i ogro-
dzie, do zbierania zboża, co jest dla nich uciążliwe. Nie są przyzwy-
czajeni do takich prac i uciekają.
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7) Pozwala się im na zawieranie małżeństw między sobą, bez żad-
nego zabezpieczenia materialnego na utrzymanie. Zdarza się więc ucie-
czka od małżonki i powrót do judaizmu, a ona także znika w poszu-
kiwaniu męża.

8) Nie istnieje żadna klauzura między mężczyznami i kobietami,
którzy mogą się swobodnie spotykać. Mniszki i zakonnicy zasiadają
do obiadu i kolacji przy tym samym stole.

Nb. Wszyscy dziwią się takiemu zamysłowi ks. Turczynowicza
i utrzymaniu instytutu z jałmużny [w tym miejscu tekst zniszczony
w oryginale], a adwokat Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego
dodatkowo podkreśla, że dzieje się to pod przykrywką marianów.

9) Jałmużnę zbierają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, razem czy
osobno, chodząc po ulicach chrześcijańskich i żydowskich. Pytani skąd
są i z jakiego zakonu, odpowiadają, że należą do Towarzystwa Maryi.
Zdarza się, że po zebraniu jakiejś jałmużny, uciekają z nią.

10) Ojcowie jezuici chcieli kompetentnie wspomóc go w odpo-
wiednim utrzymaniu przytułku czy ochronki dla tychże neofitów. Ksiądz
Turczynowicz nie wyraził na to zgody, gdyż chciał z neofitów i dla
neofitów założyć zakon, a nie hospicjum. 

List 7 do o. Kajetana Wetyckiego67

List do Ojca Proboszcza o wezwaniu mnie do Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary z powództwa ks. Turczynowicza 
Dnia 26 lutego 1752 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Ojcze!
Dnia 22 tego miesiąca otrzymałem wezwanie do Kongregacji Roz-

krzewiania Wiary z powództwa ks. Turczynowicza. Nie wiem, co bę-
dzie się tu działo. Już rozmawiałem na ten temat z adwokatem i zo-
baczymy, czy da się coś zrobić, ale to nie obędzie się bez wydatków.
Na razie trzeba jak najszybciej przesłać adwokatowi pieniądze za przy-
gotowanie instrukcji o procesie naszego Czcigodnego Ojca. Chodzi
o to, aby adwokat służył nam szczerze. Ojcowie dominikanie tak jak
się odgrażali, przyjęli za swoją sprawę ks. Turczynowicza. Mówią,
że nie ustalibyśmy na nogach, gdybyśmy nie złączyli się z zakonem
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serafickim68. Większa jest jednak moc Boska niż zawziętość ludzka.
Trzeba jednak napisać na Litwę do ks. Wojciecha, aby strzegł się
dominikanina, który znajduje się u niego na kapelanii. Jeżeli można,
niech się go pozbędzie, gdy już sam nauczył się po litewsku. Niech
w sekrecie trzyma, co się tu dzieje, aby ich nie rozjątrzać na nas,
i niech się go strzeże oraz zręcznie pozbędzie.

Z rozpoczęciem procesu naszego Czcigodnego Założyciela należy
się spieszyć. Jest to dla nas bardzo ważne, zarówno dla rozwoju naszego
zakonu, jak i dla zamknięcia w Polsce ust ludziom, którzy nie sprzyjają
nam i są zawistni. Nadto różni doktorowie piszą tu wiele w obronie
Niepokalanego Poczęcia i o popieraniu beatyfikacji Sług Bożych od-
danych temu kultowi. Gorliwcy ci nakłaniają również nas do szybkiego
prowadzenia procesu Założyciela. W ten sposób ze wszystkich stron
będą atakowani przeciwnicy tej Świętej Tajemnicy, a Kościół Święty
będzie miał oczyszczone pole dla dogmatycznego określenia tej prawdy.
Jestem tu solą w oku przeciwnikom, nie lubią mnie. Spodziewam się
jednak pokonać wkrótce te przeciwności, bylebyśmy wszyscy stali się
godni i przychylni szerzeniu czci Najświętszej Panny.

Pisałem już do ks. Kazimierza 19. tego miesiąca, więc polecam
to, co w liście owym zostało wskazane i podpisuję się jako najbardziej
oddany syn i sługa Wielce Czcigodnego Ojca.

PS. Koniecznie trzeba zarządzić i ogłosić kwestę na prowadzenie
procesu Sługi Bożego. Nikt nie może zabronić takiej kwesty, bo zezwala
się na nią ze względu na wzrost chwały Bożej, a popiera ją Kuria
Rzymska.

Trafia się nam bardzo dobre miejsce z kościołem, odpowiednimi
pomieszczeniami i winnicą u księcia Barberiniego. Trzeba jednak od-
łożyć na podarunek sto cekinów, blisko dwa tysiące naszych pieniędzy.
Jeżeli nie otrzymamy tego kościoła, o którym wspomniałem, po po-
wrocie wschodnich zakonników do Rzymu, co może nastąpić dopiero
w czerwcu, to trzeba myśleć o tym miejscu u księcia Barberiniego.
Inaczej trudno będzie się osiedlić w Rzymie, gdyż coraz to nowi za-
konnicy przybywają tu i osiedlają się. Również i z tego względu bar-
dzo potrzebna jest kwesta. Hiszpanie przeznaczyli to, co im zostało
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z kanonizacji św. Franciszka Solano69, na wybudowanie klasztoru przy
Ara Coeli. Obecnie nie ma w Polsce żadnej kwesty na innego Sługę
Bożego, mogą więc zapalić się serca dobrodziejów do poparcia procesu
Czcigodnego Ojca jako założyciela zakonu polskiego. Trzeba się po-
spieszyć, zanim podobną kwestę podejmą dla bł. Władysława z Giel-
niowa, bł. Jana z Dukli i bł. Szymona z Lipnicy. Tak nam podpo-
wiadają adwokaci kurialni od spraw kanonizacyjnych i myślą, że spra-
wa ta osiągnie pożądany skutek. Chodzi bowiem o poparcie nie tylko
świątobliwego Sługi Bożego, ale i założyciela zgromadzenia poświę-
conego czci Najświętszej Maryi i ratunkowi zmarłych. Żaden zakon
nie miał dotąd takiego celu. Nasz Zakon nazywają tu kościołem oczysz-
czającym, a wszystkie inne kościołem walczącym. Sam Ojciec Święty
upodobał go sobie. Gdy byłem u niego na audiencji, kazał mi starać
się o miejsce, obiecując obdarzyć je odpustami z duchowego skarbca
Kościoła. Gdybyśmy pokazali się wcześniej na początku jego rządów
w Rzymie, pewnie dałby nam nową fundację. Teraz jest biedny, bo
wiele miał wydatków na różne fundacje oraz na misje wschodnie, więc
nie może nas wesprzeć pieniędzmi. Obecnie zaś są rozpoczęte różne
wielkie prace i, daj Boże, aby mogły być dokończone za jego życia;
wszyscy bardzo się starają.

Dla informacji podaję, że sprawę Czcigodnego Sługi lepiej będzie
prowadzić nie z tytułu świętego, lecz z tytułu założyciela zakonu, do-
dając, że zakon jest zatwierdzony przez Kościół.

Należy napisać do Pren, żeby tam ogłoszono o wydanym w Rzymie
dekrecie, aby neofici nie ważyli się nazywać zakonem marianów lub
Towarzystwem Maryi. Trzeba też prosić biskupa o publiczne ogło-
szenie dekretu w Wilnie i na Litwie, że jest jedynie pozwolenie na
ufundowanie przytułku lub hospicjum oraz aby zgodnie z dekretem
porzucili tytuł i habit.

Trzeba również pamiętać, aby z okazji oceny pism Czcigodnego
Ojca miejscowy ordynariusz wydał zaświadczenie, że więcej pism nie
ma. Na tę okoliczność nasz prokurator sprawy będzie musiał złożyć
przysięgę wobec miejscowego ordynariusza. 
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Nb. Uwagi w związku ze sprawą ks. Turczynowicza o nawra-
caniu niewierzących i szerzeniu wiary:

Prawdą jest, że w Polsce znajduje się wielu heretyków i niewie-
rzących. Trzeba, więc, aby wszystkie tutejsze zakony pracowały nad
nimi i głosiły kazania, co też czynią i podejmują starania w celu ich
nawrócenia. My sami, zgodnie z zadaniem naszego Zgromadzenia, usi-
łujemy wspomagać proboszczów w pracy duszpasterskiej. Nie ma pra-
wie parafii bez niewierzących i heretyków. Stąd, chociaż w winnicy
Pańskiej jesteśmy ostatni, nie ociągamy się i wielu doprowadziliśmy
do przyjęcia wiary. Siejemy słowo Boże, pouczamy o prawdach wiary
oraz staramy się o konieczne wychowanie i utrzymanie dla nawró-
conych. Ksiądz Turczynowicz dostrzegł to i zapraszał nas do pomocy
na Litwę. Ponieważ nie miał warunków wymaganych do prowadzenia
tak pobożnego dzieła, nawet tego, co konieczne do życia, musieliśmy
odstąpić od jego niemożliwych i niesłychanych propozycji.

Udał się następnie do prześwietnego arcybiskupa Prymasa Króles-
twa Polskiego i prosił o pomoc w założeniu zakonu marianów dla na-
wracania niewierzących. Prymas tak odpowiedział: „Mamy już u siebie
naszych marianów, którzy nie są leniwymi pracownikami winnicy Chry-
stusowej. Nie ma potrzeby zakładania innych nowych zakonów, gdy
tyle ich już jest, i to gorliwych. One wystarczą, gdyż nie lenią się
w pracy”.

Tenże wreszcie ks. Turczynowicz wiedział o wielkiej gorliwości
prześwietnego biskupa łuckiego w nawracaniu niewierzących i here-
tyków. Ponieważ bardzo dużo jest ich w jego diecezji, nalegał i na-
kazywał wszystkim zakonnikom na podległym sobie terenie, aby gło-
sili kazania i nawracali niewierzących. W tym celu biskup zamierzał
sprowadzić do swej diecezji również nasze Zgromadzenie. Wówczas
ks. Turczynowicz udał się do biskupa, powiadomił go o swoim in-
stytucie i przeszkodził nam w osiedleniu się i objęciu fundacji. Ksiądz
biskup nakazał swej kancelarii dać mu listy polecające, w których wska-
zywano na konieczność nowego instytutu. Później jednak tenże biskup
dostrzegł, że w przyszłości nikły owoc byłby z nowego instytutu, zakła-
danego bez należytych podstaw, i oddalił ks. Turczynowicza. Wtedy za-
troszczył się o fundację dla nas i sam uroczyście i liturgicznie wprowa-
dził nas do swojej diecezji. Bardzo był zadowolony z naszej pracy i na-
tychmiastowych owoców w nawracaniu heretyków i niewierzących.
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26 lutego
Gdy rano szedłem odprawić Mszę św. do kościoła św. Stanisława,

wściekły pies, odpędzany drągiem żelaznym przez jakiegoś Włocha,
ugryzł innego psa, przybiegł prosto do mnie i chciał mnie złapać za
nogę. Już jego pysk był na trzy cale od mojej nogi, ale Pan Bóg
mnie przedziwnie obronił. Oto zjawił się inny pies i ten wściekły,
zamiast chwycić mnie za nogę, zobaczywszy nadbiegającego psa, od-
stąpił ode mnie i chwycił tego psa, a następnie kąsał inne psy. Uciekał
przed Włochem, który gonił go z drągiem i wołał do ludzi „wściekły
pies”, aby chronili się przed nim. Tak to Pan Bóg w miłosierdziu
swoim obronił mnie od wścieklizny i pośmiewiska wobec przeciw-
ników.

Po południu niosąc wyżej napisany list, spotkałem się z domini-
kaninem z Litwy. Szedł ze swoim socjuszem. Napadł na mnie grożąc,
że opróżni mi sakiewkę z powodu procesu z ks. Turczynowiczem.
Wiele też mówił obelżywych słów na nasz Zakon i twierdził, że nic
po nas. Ja pokornie znosiłem te napaści tak, że nawet socjusz tego
dominikanina uspokajał go i nakłaniał, aby mnie nie zawstydzał i to
jeszcze na ulicy.

Marzec 
1 marca
Stawiłem się z adwokatem przed audytorem papieskim. Tu adwokat

ks. Turczynowicza oskarżył nas, że napastujemy kapłanów, którzy
w Polsce szerzą wiarę. Sprawa ta należy więc do Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary. Oponował nasz adwokat, lecz zdecydowano, aby
sądzić się w tej Kongregacji. Audytor papieski70 wydawał się popierać
ks. Turczynowicza i jakby zagniewany ostro nas napominał. Zoba-
czymy, co z tego wyniknie.

2 marca
Poszedłem do Kongregacji Biskupów i Zakonników odebrać nasze

memoriały i list od biskupa wileńskiego. Wziął je już adwokat prze-
ciwnej strony, zostawił notatkę, że je zwróci... [w oryginale nie zapisana
strona prawie w połowie] 
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4 marca

List 8 do o. Kajetana Wetyckiego71

Rzym, w Ara Coeli, dnia 4 marca 1752 r.

Wielce Czcigodny w Chrystusie Ojcze Proboszczu Generalny,
Najgodniejszy Ojcze i Przełożony!
Gdy odnosiłem na pocztę poprzedni list z 26 lutego do Wielce

Czcigodnego Ojca, z wielką furią napadł na mnie na ulicy dominikanin
delegat z Litwy wraz ze swym socjuszem. Dziwili się temu Włosi,
choć nie rozumieli, o co chodzi. Działo się to w obecności ks. Gra-
nowskiego, syna pani generałowej wielkopolskiej; w połowie Wiel-
kiego Postu lub po Wielkanocy wyjedzie on pod Rawę i będzie w Lipiu
u swej matki. Chciałbym, aby wielce Czcigodny Ojciec spotkał się
z nim, a on opowie szerzej o tym, co się wydarzyło.

Doszło mianowicie do tego, że ten ksiądz dominikanin oświadczył,
iż opróżni nam sakiewkę, bo „zakon ks. Turczynowicza jest potrzebny,
a wasz do niczego”. Wiele innych obelżywych słów mówił na nasz
Zakon. Wszystko to zniosłem spokojnie, nie dając się ponieść nerwom,
i odpowiadałem grzecznie, z uśmiechem, nie bojąc się żadnej jego
pogróżki.

Żądają nawet i także ich adwokat o to zabiega, abyśmy nazywali
się koncepcjonistami, nie zaś marianami, a ich neofici byliby maria-
nami. Jeżeli więc nie chcemy z nimi przegrać, to na zaczętą z nimi
sprawę proszę jak najprędzej przysłać mi przynajmniej 30 czerwonych
złotych. Trzeba smarować ręce nie tylko adwokatowi, ale i innym.
Nadto są wymagania, aby cały proces – obecny i dawniejszy – pro-
wadzony w Kongregacji Biskupów i Zakonników, był drukowany,
a nie pisany ręcznie, jak u nas. Taki jest tu zwyczaj. Kiedy natomiast
nastanie maj, trzeba podarunki, jakby na mocy prawa, rozsyłać, choćby
chodziło o sprawę prowadzoną przez kapucyna. W przeciwnym razie
albo nic się nie osiągnie, albo sprawa będzie się przedłużała, a to
powiększa koszta. Takimi podarunkami mogą być albo trzydzieści fun-
tów czekolady albo po sześć kapłonów i tyleż flaszek najprzedniejszego
i najdroższego wina, zarówno dla sędziów, jak i adwokatów. Proszę
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więc przesłać jak najszybciej tę kwotę przez bank, a także należność
adwokatowi za instrukcję związaną z beatyfikacją naszego Czcigod-
nego Założyciela. Adwokat broni naszej sprawy również dlatego, że
zaczynamy proces beatyfikacyjny, a owi pseudomarianie są przesz-
kodą w dalszym postępowaniu. Jeżeli nie znajdzie się od razu takiej
kwoty, proszę jak najszybciej listownie zapewnić, że wkrótce będzie,
to ja wezmę pożyczkę z banku. Inaczej nasi przeciwnicy zrobią nam
co zechcą. Już by to zrobili, gdybym tu nie był. Należy się obawiać,
że będą przeszkadzać nam i naszym fundacjom na Litwie, rozpowia-
dając, że nie ma z nas takiego pożytku, jak z instytutu ks. Turczy-
nowicza.

Trzeba jak najprędzej wyrobić u króla listy polecające do kard. Al-
baniego, nowego protektora Królestwa. Zanim król przyjedzie, takie
listy należy wyrobić u Księcia Prymasa od innych panów, od których
łatwo będzie można je otrzymać, m.in. od księcia Kanclerza Litewskie-
go. Chodzi o to, aby w owych listach polecono nas i broniono przed
pseudomarianami. Proszę je jak najszybciej przesłać do mnie. Prze-
ciwnicy dość żwawo kręcą się wokół nas, ale w Bogu nadzieja, że
nic nie wskórają, jeśli prędko będziemy mieć te listy.

Ksiądz dominikanin rozpowiada wobec adwokata sprawy, że
ks. Turczynowicz ma w swym instytucie wielu kapłanów odznacza-
jących się gorliwością w nawracaniu niewiernych. Rozsiewają bajki,
że są tam również znaczne szlachcianki, a nawet że księżniczka Ra-
dziwiłłówna wstępuje do jego instytutu, w co bardzo wątpię. Nie ma
żadnych wiadomości o tym wszystkim od Wielce Czcigodnego Ojca.
Powinno się częściej korespondować ze mną i donosić mi, co się tam
dzieje.

Proszę jak najszybciej napisać do ks. Biskupa Wileńskiego, aby
tak jak informował Kongregację Biskupów, tak też zechciał informować
Kongregację Rozkrzewiania Wiary, gdy ona tego zażąda. Tutaj nasi
przeciwnicy tak wychwalają ks. Turczynowicza, rozpowiadają, że jego
instytut składa się nie z neofitów, lecz z kapłanów, którzy w diecezji
wileńskiej nawracają niewierzących i z zapałem szerzą wiarę. Mówią,
że my im dokuczamy i przeszkadzamy w pracy nawracania niewie-
rzących, że pragniemy odbierać im fundacje. Rozgłaszają też wiele
innych fałszywych informacji. Twierdzą, że oskarżyli nas przed Kon-
gregacją Rozkrzewiania Wiary, bo w diecezji ks. Biskupa nie było
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wielu innych kapłanów i zakonników tak pracujących w winnicy Pań-
skiej, jak ks. Turczynowicz. 

Jak najszybciej trzeba przesłać pocztą te dyspozycję do Wilna; wło-
żyć ją w przesyłkę księży misjonarzy, zanim polecenie Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary dotrze do ks. Biskupa.

Jak już nadmieniałem, proszę też przesłać życiorys naszego Czci-
godnego Ojca Założyciela do rektora księży pijarów. Chodzi bowiem
o to, aby jak najszybciej rozpowszechnić imię [naszego] Założyciela
i wiadomości o naszym Zgromadzeniu. Trzeba poprosić ks. rektora,
aby nie żałował trudu dla Sługi Bożego, co mi zresztą obiecał. Na
różne sposoby musimy o nas myśleć i zabezpieczać się, skoro tak
kręcą się wokół nas przeciwnicy.

Poleciwszy to roztropnej ocenie wielce Czcigodnego Ojca, pozostaję
z najgłębszym uszanowaniem i podpisuję się jako najposłuszniejszy
i najpokorniejszy sługa 

br. Kazimierz Wyszyński, Prokurator Generalny Zakonu Niepoka-
lanego Poczęcia NMP.

PS. Gdyby wielce Czcigodny Ojciec nie skierował jeszcze listu
do Najczcigodniejszego [Ojca Komisarza], to trzeba koniecznie taki
napisać, bo nie obejdzie się bez jego współpracy. Można zresztą napisać
drugi raz z prośbą, aby nas ratował przed przeciwnikami, a mianowicie
nowymi „marianami”, oraz otoczył opieką w Kongregacjach i przed
papieżem.

Proszę też powiadomić mnie o szczegółach z życia naszego Zgro-
madzenia, zwłaszcza co do postępu procesu beatyfikacyjnego wobec
miejscowego ordynariusza, a przynajmniej co do tytułu „czcigodny”.
Chciałbym również wiedzieć, czy nasz teolog pozostaje u księcia Kan-
clerza Litewskiego. Radzę starać się tam zawczasu o względy ks. bi-
skupa Sapiehy, koadiutora wileńskiego. Także jemu należy przedstawić
sprawę z ks. Turczynowiczem i jego instytutem, z prośbą, aby był
naszym obrońcą72.
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6 marca
Przeciwnicy przysyłają do mnie księdza bazylianina de Pasculo,

przekonując, że zostawią mnie w spokoju, jeśli dam okup. Ksiądz Tur-
czynowicz obiecał im później 50 skudów, więc chcą trochę skudów
ode mnie. Odpowiedziałem im, że nie zawiniłem w tej materii i nie
myślę im dawać okupu. Tak jak stawiłem się w Kongregacji Biskupów
i Zakonników, tak też stawię się w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

8 marca
Z Kongregacji Odpustów wyszło breve apostolskie w związku

z oktawą Dnia Zadusznego, aby w naszych kościołach można było
zyskać odpust zupełny tylko w sam dzień wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmarłych, a w inne dni tylko odpust 7 lat. Podałem, więc
memoriał z prośbą o otrzymywanie odpustu zupełnego także w inne
dni.

Był tu także przechrzta, taki dziwak, który starał się o dyspensę
ab irregularitate, aby mógł wstąpić do jakiegoś zakonu. Już się uczył
w Krakowie. Bardzo się obawiałem, aby nie dowiedział się o instytucie
ks. Turczynowicza. Jeżeli bowiem złączyliby się, to mogliby nam szko-
dzić. Opatrzność Boska sprawiła, że nie dowiedział się o naszej utarczce
z ks. Turczynowiczem i jakby jakąś mocą Bożą przyparty, wyjechał
z Rzymu, zanim rozpoczął się proces z nami. Dziwne, że nawet nie
chciał czekać na dyspensę. Prosił tylko, aby ks. rezydent małopolski
przesłał ją do Krakowa pocztą. Zapewne przypadłby do gustu ks. Tur-
czynowiczowi, gdyby ten się z nim zetknął. Niech będzie błogosła-
wione imię Pańskie, że Pan Bóg to wszystko przed nim zataił, aby
nam nie szkodził.

Nb. Biskup Kobielski z Łucka był przeciwny sprowadzeniu nas
do Raśny i namawiał nawet fundatora [Matuszewicza], aby zamiast
klasztoru dla nas raczej dla neofitów założył przytułek. Gdy nie mógł
przełamać intencji fundatora, kazał go z ambony obłożyć ekskomuniką
za to, że założył dla nas klasztor w Raśnie. Sam jednak popadł w kary
kościelne – Rzym go suspendował i zakazał odprawiania nabożeństw,
ingresu do kościoła i pontyfikaliów. Musiał, więc jakiś czas przebywać
na Podolu i nie mógł pokazać się w Polsce. Wreszcie za wstawien-
nictwem króla polskiego został zwolniony z kar. Wtedy od razu ten,
który był przeciwny naszej fundacji, sam ją poparł i uroczyście nas
do niej wprowadził.
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Ojcowie dominikanie zaczęli występować przeciw nam w Rzymie,
popierając ks. Turczynowicza, a mnie atakując, jak to napisałem
w ubiegłym roku i w tym roku pod datą 26 lutego. Poczuli jednak
rękę Bożą, bo jeden ich wielki doktor wydał dzieło przeciw jezuitom.
Przyciśnięty jednak dekretem papieskim, musiał z wielkim wstydem
odwołać to publicznie, na piśmie. Ich generał tak bardzo to przeżył,
że omal nie zakończył życia, aż go Ojciec Święty uratował przez swe
odwiedziny.

10 marca 
Na Minerwie73 umarło tej nocy dwóch dominikanów, jeden z nich

z książęcego rodu, a drugi – zastępca generała. Tegoż dnia przepraszali
mnie ojcowie dominikanie, czy to poruszeni tym wydarzeniem, czy
też nie będąc przekonani o wygranej ks. Turczynowicza, że niesłusznie
mnie napadli. Kaznodzieja dominikanów miał dziś żarliwe kazanie
o tym, co się u nich wydarzyło, że nie znamy dnia ani godziny i że
jesteśmy wczoraj i dzisiaj, lecz jutro jest niepewne. Nawoływał grze-
szników do poprawy, aby niezwłocznie o niej myśleli, gdyż może za-
braknąć czasu. Kazanie to nie było ułożone dopiero teraz, pod wpływem
okoliczności. Zazwyczaj wielkopostni kaznodzieje treść kazania ukła-
dają rok wcześniej i wcześniej podają drukiem do publicznej wiado-
mości. Nie było to więc dostosowanie treści do okoliczności, lecz z ta-
jemnego sądu Bożego okoliczność ta zaistniała ze względu na treść
kazania.

11 marca 
Sobota Bożej radości, pociecha po tylu przejściach. Z Hiszpanii

nadchodzi list od generała do komisarza generalnego w Rzymie. W li-
ście tym o. Generał pisze, aby jak najszybciej zawiadomić naszych
w Polsce, że trzeba posłać do Portugalii dwóch zakonników. Król por-
tugalski chce bowiem osiedlić nasz Zakon w Portugalii. Dlatego piszę
następujący list do o. Proboszcza:
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List 9 do o. Kajetana Wetyckiego74

Rzym, dnia 11 marca 1752 r.

Wielce Czcigodny Ojcze Proboszczu!
Niech będzie cześć i chwała Panu Bogu za to, że ze względu na

honor Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie zapomina
o nas pozostających pod tym tytułem. On pokornych pociesza w wiel-
kim utrapieniu, a ubogich, którymi wszyscy pogardzają, wyciąga
z gnoju i z książętami sadza. A dzieje się to w taki sposób: król por-
tugalski pisze do ministra generalnego do Hiszpanii z żądaniem, aby
sprowadził naszych dwóch zakonników z Polski do Portugalii. Chce
osiedlić nas na swój królewski koszt. Minister generalny pisze do ko-
misarza generalnego w Rzymie, aby w tym celu jak najszybciej spro-
wadził nas z Polski. Ojciec Komisarz polecił mi pisać, więc piszę
do Wielce Czcigodnego Ojca, aby jak najprędzej spełnić prośbę króla
i przysłać takich zakonników do Rzymu, z pisemnym upoważnieniem.
Nadmieniłem komisarzowi, aby dał takie upoważnienie. Odpowiedział,
że nie chce decydować za Wielce Czcigodnego Ojca i że większy
będzie honor dla naszego Zgromadzenia, gdy taka misja zostanie podjęta
na podstawie autorytetu naszego przełożonego generalnego. Wysyłając
zakonników, niech wielce Czcigodny Ojciec w listach upoważniających
poda ich imiona i nazwiska. Trzeba jak najszybciej wybrać i wysłać
takich, których wielce Czcigodny Ojciec uzna za odpowiednich. Chodzi
przecież o bardzo pożyteczne żniwo dla naszego zakonu. Warto znaleźć
się w tak bogatym królestwie i pod protekcją tak wielkiego monarchy.
Wydaje mi się, że można posłać ks. Jana Kantego, a z nim drugiego,
ale Polaka, ze względu na honor narodu. Trzeba jednak, aby obaj byli
kapłanami dobrych obyczajów, pokorni. Jeżeli w tym czasie otrzymam
fundację w Rzymie, to ks. Jan będzie musiał pozostać w Rzymie, a ja
mimo starości powędruję do Portugalii.

Myślę, że wszystko to sprawił arcybiskup Ebora, niegdyś w Rzymie
mój przyjaciel i dobrodziej75. Zapewne zakonnicy portugalscy powró-
ciwszy z Rzymu, przekazali mu o nas taką relację. On zaś jako zaufany
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74 List ten z DW II,11 jest również wpisany w ProtWet, f. 34r-34v; w tłum. łac. w PIPW,
f. 432r-436v. Zob. „Pisma KW”, s. 321-27.

75 Franciszkanin, niegdyś zastępca generała.



króla nakłonił monarchę do tego planu. Król ten angażuje w Rzymie
wielu rzemieślników do Portugalii, widocznie chce nam coś osobliwego
zbudować. Nasz ubożuchny zakon miałby z tego znaczny pożytek. Nie
trzeba więc przegapiać szczęśliwego losu i jak najszybciej, zgodnie
z możliwością, zorganizować tę wyprawę.

Proszę o odpowiedź na wysłane uprzednio listy, bo tu nie śpią.
Mieliśmy już sprawę wobec audytora papieskiego. Chcieliśmy uniknąć
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, ale zadecydowano, że sąd odbędzie
się w tej Kongregacji. A tu adwokat i inni patrzą na ręce.

Proszę Przewielebnego Ojca, aby na misję z ks. Janem Kantym
posłać dobrego i wypróbowanego człowieka, bo to ma przynieść zasz-
czyt naszemu Zakonowi. Stamtąd należy się spodziewać wielkiej po-
mocy w przeprowadzeniu beatyfikacji i kanonizacji naszego Czcigod-
nego Ojca. 

Ci, którzy tam pójdą, niech wezmą ze sobą kilka egzemplarzy „Mi-
stycznej Świątyni” i niech zaopatrzą się w wizerunek sporządzony na
papierze z oryginalnego portretu Ojca Założyciela. Zrobi go pani Du-
peniowa, u której znajdował się obraz. Jeżeli będą szli przez Pragę,
niech każą sporządzić portret Ojca [Założyciela] i niech zabiorą obrazki
do rozdania w drodze. Gdy bowiem będą opowiadać, że udają się
do króla portugalskiego, każdy będzie chciał nabyć obrazek Założyciela
zakonu. Niech wezmą ze sobą Statuty, jedne rzymskie i kilka nowo
drukowanych, a także dwa lub trzy egzemplarze naszych rozporządzeń.

Niech wezmą ze sobą tego człowieka, który nas przywiózł do Rzy-
mu, gdyż jest on obeznany ze wszystkim. Niech zaopatrzą się w nowe
habity, bo tam drożyzna. Do Rzymu trzeba przybyć na własny koszt.
Ja tymczasem będę się starał, aby z Rzymu można było wyruszyć
na koszt króla jegomości. Będę o tym pisał do arcybiskupa Ebory.

Trzeba odwołać się o pomoc do panów polskich, aby nam w tym
dopomogli: jest to bowiem wielki zaszczyt dla Królestwa Polskiego,
że zakon polski jest wezwany przez takiego monarchę. Niech więc
pomogą przybyć na koszt Polski do samej Portugalii ze względu na
honor Ojczyzny i dla większego naszego poważania. Możemy się rów-
nież zadomowić w Paryżu, gdyż tamtędy prowadzi droga. Pan Bóg
chce przygotować coś dziwnego i chwalebnego nie dla nas, ale dla
honoru swej Matki. Z naszej strony potrzebna jest gorliwa współpraca,
gdy tak jasne słońce nam zajaśniało. Czekam więc jak najszybszej
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odpowiedzi, aby można było zawiadomić króla i aby mógł on czynić
to, co już rozpoczął [na większą chwałę Boga i cześć Dziewicy bez
zmazy pierworodnej poczętej. Po Wielkanocy poślę przez ks. Massal-
skiego Drzewo Życia [relikwie Krzyża Świętego] i relikwie św. Fran-
ciszki Rzymianki do kościoła preńskiego, czyli mariampolskiego, oraz
dokumenty innych łask udzielonych naszemu Zgromadzeniu przez Sto-
licę Apostolską. Co wyraziwszy pozostaję jako najposłuszniejszy i naj-
pokorniejszy sługa Najprzewielebniejszego Ojca. 

br. Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia NMP.

PS. Wydaje się, że byłoby dobrze, jeśli łatwo można otrzymać,
rekomendacje do króla portugalskiego od Księcia Prymasa, a od króla
[polskiego wiadomość], że z wdzięcznością przyjmuje wprowadzenie
tego zakonu do swego królestwa. W ten sposób zakon miałby większe
poważanie u możnych naszego narodu polskiego i innych76.

14 marca
List do ks. Ostrowskiego, oficjała warszawskiego77 

Jaśnie Wielmożny Panie,
Przesyłam stąd należne uszanowanie Jaśnie Wielmożnemu Panu

i Dobrodziejowi. Podobno wkrótce wybiorę się w dalsze kraje i dla-
tego chcę upaść do Jego nóg. Myślę, że zostanę posłany do króla
portugalskiego, który chce nas osiedlić w Portugalii, o czym pisałem
już do naszego Ojca Proboszcza. Przypuszczam, że Bóg zesłał nam
błogosławieństwo za to, że zaczęliśmy zabiegać o rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Czcigodnego Ojca Stanisława, naszego Założyciela.
Sądzę, że Wielmożny Dobrodziej otrzymał już o tym wiadomość od
naszych. Ponieważ Bóg błogosławił początek, spodziewamy się, że
da również szczęśliwe zakończenie. Proszę bardzo Jaśnie Wielmożnego
Dobrodzieja, aby raczył nam w tym pomagać i pobudzać naszych do
pilności, aby – póki jeszcze żyją naoczni świadkowie – proces ten
przeprowadzić i przesłać akta do Rzymu. Wszystkie instrukcje do tego
procesu posłałem na ręce naszego Ojca Proboszcza. Jaśnie Wielmożny
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Dobrodzieju, gdy będziesz wyświadczał nam tę przysługę, na pewno
zostaniesz obsypany tysiąckrotnymi błogosławieństwami Bożymi za
przyczyną tegoż wielkiego Sługi Bożego, którego kult będziesz szerzył.
O to ja, choć niegodny, nieustannie błagam Majestat Boży i nigdy
nie przestanę błagać.

List do p. kasztelana Felicjana Trzcińskiego78

Jaśnie Wielmożny Panie!
Przesyłam stąd należne uszanowanie Jaśnie Wielmożnemu Panu

i Dobrodziejowi. A ponieważ wkrótce podobno wyjadę w dalsze kraje,
ściskam Pańskie nogi. Sądzę, że zostanę posłany do króla Portugalii.
Wzywa on księży z Polski, naszych zakonników, i chce nas osiedlić
w swoim królestwie. Pisałem już do naszego Ojca Proboszcza, aby
przysłał do mnie do Rzymu dwóch naszych. Proszę również Jaśnie
Wielmożnego Dobrodzieja, abyś pobudzał go do bezzwłocznego wy-
słania tych zakonników na tak szczęśliwe żniwo, nie tylko dla naszego
Zakonu. Jest to także honor dla Ojczyzny, skoro polski zakon został
wezwany przez tak godnego monarchę. Myślę, że to błogosławieństwo
Boże na nas spłynęło, dlatego że zaczęliśmy zabiegać o prowadzenie
procesu beatyfikacyjnego Ojca Stanisława, naszego Założyciela. Sądzę,
że Jaśnie Wielmożny Dobrodziej dowiedział się o tym od naszych.
Posłałem im z Rzymu potrzebne instrukcje i informacje. Jeżeli Bóg
pobłogosławił początek, to spodziewamy się również doprowadzić spra-
wę Sługi Bożego do szczęśliwego zakończenia. Pozostaje jedynie, aby
Jaśnie Wielmożny Dobrodziej zechciał pobudzać naszych do postępu
oraz dopomagać swoim autorytetem senatora. A ja błagam i nigdy
nie przestanę błagać Majestat Boski, mimo swej niegodności, aby za
wstawiennictwem tegoż Sługi Bożego tysiąckrotne błogosławieństwo
spłynęło na prześwietną Rodzinę Pańską.

List do ks. Kazimierza, asystenta79

Wielce Czcigodny Ojcze Asystencie!
Mój serdeczny Kazimierku, proszę Cię Wielce Czcigodny Ojcze,

abyś zechciał współpracować w sprawie jak najszybszego wysłania tych
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zakonników do Rzymu. Pisałem o tym do Ojca Proboszcza, bo jest
to dla naszego Zakonu złote żniwo, gdy Pan Bóg chce nas widzieć
w oknie tego królestwa. Zapewne pragnie nam dać wsparcie na pro-
wadzenie przyszłej, jeśli Bóg pozwoli, beatyfikacji i kanonizacji na-
szego Czcigodnego Ojca Założyciela. Należy sądzić, że spodobało się
wielce Panu Bogu, że pomyśleliśmy o procesie Czcigodnego Ojca,
bo takie niespodziewane błogosławieństwo na nas zlewa. Jeśli więc
błogosławi początek sprawy Sługi Bożego, trzeba się spodziewać szczę-
śliwego i najlepszego końca. Zechciejcie tylko, Ojcowie, pracować pil-
nie w Polsce koło tego procesu. My zaś będziemy myśleć o wydat-
kach na beatyfikację w Portugalii, gdy tam nas Bóg doprowadzi i roz-
mnoży.

Proszę oddać listy tym, do których są adresowane. Proszę też o wia-
domości o stanie i rozwoju naszych spraw, czy nas przybywa, czy
też ubywa. Może nie będzie zbyt kłopotliwe przesłanie tej niewielkiej
karteczki mojemu bratu księdzu. Bardzo jestem stęskniony nie mając
wiadomości, co się u nich dzieje [u Wyszyńskich]. Nie wiem, czy
śpią, czy chodzą, a cóż dopiero, gdy w dalszych krajach będzie większa
odległość. Dlatego póki jestem jeszcze tutaj, chciałbym usłyszeć po-
cieszającą nowinę – abym choć w starości i słabości mojej nabrał więk-
szej ochoty do pracy dla zakonu, ku czci Niepokalanie Poczętej Naj-
wybrańszej Dziewicy.

Gubią nas jakieś powątpiewania w świętość naszego Założyciela,
co przejawia się w zaniedbaniu jego procesu beatyfikacyjnego. Uwła-
czamy wielkiemu Słudze Bożemu i czcicielowi Matki Boskiej, gdy
nie rozszerzamy jego czci. A przecież zasłużył sobie u nas na tę cześć
jako nasz Ojciec i Wódz.

Mój Ojczulku, proszę Cię serdecznie, pracuj i staraj się, abyś przy-
gotował jak najwięcej i jak najlepsze sługi Matki Bożej, aby naprawili
to, cośmy zaniedbali dla Jej czci, przez naśladowanie Jej życia, przez
podjęcie się prac dla Jej chwały w Kościele Bożym. My zaś, mimo
odległości, starać się będziemy, póki nam starczy sił, z pomocą Tego,
od którego wszystko pochodzi. Żegnaj, pamiętaj o mnie w modlitwach
jako o tym, który jest Wielce Czcigodnego Ojca etc.
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18 marca
List 10 do o. Kajetana Wetyckiego80 
Rzym, dnia 18 marca 1752 r.
Wielce Czcigodny Ojcze Proboszczu Generalny, Najdostojniejszy

Ojcze i Przełożony!
Wprawdzie już 11. tego miesiąca pisałem o owej sprawie do Wielce

Czcigodnego Ojca, to jednak dla większej pewności jeszcze raz po-
wtarzam: król portugalski domaga się, aby jak najprędzej przysłać mu
do Portugalii dwóch naszych zakonników. Chce bowiem dać nam tam
fundację. Streszczając poprzedni list, powtarzam, że król przesłał takie
wezwanie do Najprzewielebniejszego Generała [franciszkanów] prze-
bywającego w Hiszpanii, aby on napisał do nas do Polski, żeby Wielce
Czcigodny Ojciec posłał mu tych zakonników. Najprzewielebniejszy
Generał napisał więc z Hiszpanii do Najprzewielebniejszego Komisarza
Generalnego do Rzymu. Tenże Komisarz zlecił mi, jako prokuratorowi
generalnemu, napisać do Wielce Czcigodnego Ojca, co już uczyniłem,
a teraz dla pewności powtarzam. 

Prosiłem Ojca Komisarza, aby on sam dał nam listy uwierzytel-
niające. Nie chciał jednak przesądzać o decyzji Przewielebnego Ojca.
Nie wiedział zresztą, dla kogo mają być owe upoważnienia. Polecił
zatem napisać do Wielce Czcigodnego Ojca o wskazanie odpowiednich
[marianów] do tych zadań. Kazał przysłać dane mających otrzymać
listy uwierzytelniające zarówno w imieniu Najczcigodniejszego Gene-
rała, jak i Najczcigodniejszego Komisarza oraz aby przybyli do Rzymu.
Tenże Komisarz Generalny nakłania mnie, abym sam podjął się tej
pracy. Również przebywający tutaj prałaci i panowie polscy namawiają
mnie do tego ze względu na chwałę narodu i naszego Zakonu. Ja
natomiast poddaję się woli Wielce Czcigodnego Ojca i choć jestem
już w podeszłym wieku, nie uchylam się od pracy, mając na względzie
cześć Matki Bożej, jeśli takie będzie polecenie. Niech Wielce Czcigodny
Ojciec sam to rozstrzygnie. 
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Trzeba zatem wybrać tych dwóch, z których jeden pozostałby w Rzy-
mie, jeżeli, jak się spodziewam, w czerwcu otrzymam fundację, a drugi
udałby się ze mną w imię Boże do Portugalii drogą morską. Myślę,
że najodpowiedniejszy do zostania w Rzymie byłby ks. Jan Kanty.
Do Portugalii zaś trzeba dwóch Polaków, bo ja już tam długo nie
pożyję. Nie widzę odpowiedniejszego, który by ze mną został wysłany,
od ks. Jacka. Trzeba przecież, żeby był to ksiądz stateczny i długo żył.

A zatem teraz należy jak najrychlej pisać i przesłać pierwszą pocztą
list do Najprzewielebniejszego Ministra Generalnego do Hiszpanii z po-
dziękowaniem za troskę o nasz Zakon, zapewniając, że wkrótce nasi
przybędą z posługą na rozkaz króla portugalskiego, którego tytułuje
się królem Luzitanii i Portugalii. Należy podać Najczcigodniejszemu
Ojcu Generałowi nazwiska i stanowiska księży wyznaczonych do tej
misji i prosić, aby im do Rzymu przesłał pocztą listy uwierzytelniające.
Proszę zaznaczyć, że wprawdzie będą oni mieli upoważnienie wielce
Czcigodnego Ojca, ale ponieważ zakon nasz nie jest znany w tamtych
krajach – większą będzie miał wiarygodność dzięki jego upoważnie-
niom. Trzeba go poprosić, aby zapewnił króla, że ci zakonnicy przy-
gotowują się już do podróży, i aby król polecił swemu ministrowi
rezydującemu w Rzymie, zanim nasi tu się zjawią, wyprawić ich z Rzy-
mu i w razie braku funduszy pomóc w odbyciu trudnej i męczącej
podróży. Proszę zapewnić, że wkrótce przybędą z Polski do Rzymu
na koszt Zgromadzenia. Taki list proszę przysłać za pośrednictwem
mego brata księdza, a ja z Rzymu poślę Najprzewielebniejszemu Ojcu
Ministrowi. Nie trzeba zaklejać koperty, aby również Komisarz Ge-
neralny był zorientowany w tej sprawie.

Wyznaczeni na misję do Portugalii niech jak najprędzej przybywają
do Rzymu. Niech nie kwestują na zaopatrzenie podczas drogi. Byłoby
lepiej zapożyczyć się nawet i wysłać ich jak najszybciej, aby nie prze-
szkodzili nam przeciwnicy powodowani zazdrością, gdyby się o tym
dowiedzieli. Zagrażają nam bardzo, a i tutaj wymawiają mi to, co dzia-
ło się w Goźlinie między nami i panem Lasockim. Nie wiem, skąd
się dowiedzieli o wielu innych sprawach. Musi nas ktoś nicować ze
stronników ks. Turczynowicza. Gdy nas tak podchodzą, proszę prze-
strzec wszystkich naszych, żeby wystrzegali się jakiegokolwiek skan-
dalu. Trzeba dobrze pilnować, aby ks. Piotra – jeśli już przybył –
lub któregoś z naszych pokusa nie poniosła do Portugalii. Z tego też
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powodu należy się pospieszyć z tą misją. Dotąd nie można uwolnić
się od tego, co tamci włóczykije narozrabiali, popijając w karczmach.
Jak łotrzykowie włóczyli się po ulicach, obdarci i brudni.

Piotrek aż do Paryża latał, włóczył się po królestwie neapolitańskim,
a wszędzie niezbyt piękne ślady zostawiał. Doszło do tego, że cały
miesiąc siedział w areszcie na Śląsku, o czym głośno tu, w Rzymie,
bo ten, którego sobie w Krakowskiem przyjął i razem z nim siedział
w areszcie, teraz przebywa w Rzymie i rozpowiada o tym narzekając
na niego. Wiele też innych rzeczy nieprzystojnych plótł o ks. Piotrze
wśród pielgrzymów w Rzymie. Powiadomił mnie o tym jeden z piel-
grzymów. Zobowiązałem tego człowieka, aby przestał rozgłaszać o tym
wszystkim. Nie należy Piotrowi tego teraz wypominać, lecz dopiero
wtedy, kiedy nasi znajdą się w Portugalii, jeśli to będzie potrzebne
do jego poprawy. Daj Boże, aby się już ustatkował.

Trzeba więc się pospieszyć, aby ten obieżyświat nie wymknął się
do Portugalii i nie nabroił tam przed dotarciem naszych. Powinni oni
koniecznie przybyć do Rzymu najpóźniej na początku września. Zimą
bowiem nie puszczają morzem, a lądem niemożliwe, bo to bardzo da-
leko. 

W tych dniach przybył do Rzymu ks. Mathy, wracając z Portugalii
do Polski. Pytałem go o obyczaje w królestwie portugalskim. Mówił
mi, że król bardzo czci Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
i dlatego gdy dowiedział się o nas, istniejących pod tym tytułem, chce
nas tam sprowadzić z Polski. Chce uczynić królewskim kosztem coś
wspaniałego dla naszego zakonu. Królestwo jego jest wielce zasobne
i bogate. Można więc przypuszczać, że Pan Bóg obmyśla w ten sposób
wsparcie do prowadzenia, co daj Boże, przyszłej beatyfikacji naszego
Czcigodnego Ojca Założyciela. Odkąd zaczęliśmy krzątać się koło tej
sprawy, Bóg nam błogosławi. Abyśmy mogli korzystać z tego bło-
gosławieństwa, proszę Wielce Czcigodnego Ojca o zajęcie się w Polsce
procesem wobec miejscowego ordynariusza lub jego delegata i po
szczęśliwym zakończeniu o jak najszybsze przesłanie akt do Rzymu.
W Portugalii nasi następcy będą myśleć o przyszłej beatyfikacji, bo
tam łatwiej o pieniądze niż w Polsce, zwłaszcza gdy król zechce wziąć
sprawę w swe ręce, o czym nie wątpię.

Przez ks. Mathy’ego, kanonika poznańskiego, który po Wielkanocy
wyjeżdża z Rzymu do Polski, posyłam do Mariampola relikwie Drzewa
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Życia [Krzyża Świętego] oraz relikwie św. Franciszki Rzymianki z do-
kumentem ich autentyczności. Znajdują się w pięknych srebrnych re-
likwiarzach, w dwóch specjalnie zrobionych, kształtnych futerałach.
Wszystko to dla pani hrabiny, aby zachęcić ją do szybszego i skutecz-
niejszego ukończenia fundacji. Przesyłam jej swe najniższe ukłony.
Tenże ks. Mathy będzie zapewne w Gdańsku dopiero na św. Dominiku,
a stamtąd przybędzie do Warszawy. Przez niego przesyłam medaliki
Niepokalanego Poczęcia – większych 30, a mniejszych 20 sztuk oraz
26 krzyżyków do koronek dla naszych zakonników. Ma to wszystko
nam przekazać przez mego brata księdza. 

Wydaje mi się, że nie potrzebujemy zabiegać o żadne listy po-
lecające do tamtych krajów. Jeżeli sam Bóg przygotował fundację,
to również do niej doprowadzi. Szukając poparcia, można sobie za-
szkodzić, a nie pomóc. Lepiej załatwić to cicho, ale prędko. Nie my-
śleliśmy przecież o tym, a Pan Bóg sam zadziałał. Na Niego więc
trzeba się zdać, nie pokładając nadziei w książętach, którzy nie mogą
zbawić. Nie radzę teraz ogłaszać tego w gazetach, dopóki nasi nie
wyruszą w drogę. Wtedy dopiero podać do gazet, że przyszło zapro-
szenie od króla Portugalii do Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia
w Polsce w sprawie przysłania zakonników do jego królestwa i że
oni już tam wyruszyli. Będzie to pomocne również do prowadzenia
procesu.

Trzeba dać listy uwierzytelniające udającym się do Portugalii. Jeśli
taka będzie wola Wielce Czcigodnego Ojca, proszę o oddzielne upo-
ważnienie dla mnie. Ja sam chętnie udam się na to żniwo, bo w Rzymie
nie służy mi powietrze; miałem już dwa ciężkie ataki i nie chciałbym
czekać na trzeci. Jestem święcie przekonany, że wyszedłem z tego
za przyczyną Sługi Bożego, naszego Ojca Założyciela. Może mnie
Pan Bóg zachował jeszcze do tej pracy i podjęcia tamtej podróży.

List uwierzytelniający powinien być napisany na pięknym papierze,
ale na grubym i mocnym, bo w drodze cienki papier przedziera się.
W upoważnieniu tym trzeba krótko wskazać przyczynę, że chodzi o mi-
sję na życzenie Najjaśniejszego Króla, oraz wymienić moje tytuły. Gdy
w listach uwierzytelniających zaznaczone jest, że chodzi o ważniejszą
osobę, spotyka się więcej szacunku w drodze i wygodniej w klaszto-
rach.
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Osobno trzeba dać upoważnienie od całej Rady do objęcia funda-
cji, przyjmowania nowicjuszy i oblekania ich w habit, dopuszczania
do profesji, a odpowiednich kandydatów do święceń oraz pełną wła-
dzę prawną i faktyczną w tym, co dotyczy naszego Zakonu. Niech
to wszystko przyniosą do Rzymu, a tu trzeba będzie uzyskać pozwo-
lenie papieskie.

Niech ze sobą wezmą także Konstytucje, Regułę, ceremoniał, książ-
ki z godzinkami o Niepokalanym Poczęciu, a jeśli Bóg pozwoli, prze-
tłumaczymy je na łacinę i język portugalski. Wydaje mi się, że w ar-
chiwum znajduje się kilka książeczek o szkaplerzu Niepokalanego Po-
częcia. Niech wezmą także kilka książek pt. „Mistyczna Świątynia
Boga”, nawet nieoprawionych. Jest także w archiwum łacińska ksią-
żeczka o naśladowaniu Dziewicy Maryi, pisana przeze mnie drobnym
pismem. Ona też będzie tu potrzebna, bo w Polsce jest przetłumaczona
na nasz język. Niech wezmą papierową kopię podobizny naszego Czci-
godnego Ojca, sporządzoną przez jakiegoś dobrego malarza z obrazu
oryginalnego.

Dobrze będzie zabrać również trofea wielkich zwierząt, bo je bardzo
cenią w Portugalii. Trzeba wysłańcom przykazać, aby nie ociągali się
w drodze. Przez zwlekanie mogliby spowodować, co nie daj Boże,
odmianę świętych zamiarów królewskich i darowizny. Zazwyczaj trze-
ba prędkiego konia po darowiznę. Lepiej tysiąc razy się zapożyczyć,
niż przeprowadzać kwestę z powodu niedostatku, aby tylko się nie
spóźnić. Zbytnio nie należy się martwić o koszta, bo ja pomyślę i na-
piszę do Najczcigodniejszego [Ministra Generalnego], aby poprosił kró-
la o wspomożenie naszych w potrzebie. Nie ma powodów do wątpienia
w jego pomoc, gdy sam nas wzywa.

Należy również przesłać pieniądze za instrukcje o procesie beaty-
fikacyjnym, o czym już pisałem, oraz pieniądze na sprawę z ks. Tur-
czynowiczem, bo czas nagli i sprawa się wydłuża. Ksiądz Turczyno-
wicz przysłał swemu adwokatowi 50 skudów i wkrótce obiecuje dać
więcej. Dowiedział się o tym mój przyjaciel, którym posługuję się
dla śledzenia ich zamiarów i zachowania czujności. Jeśli nie ma od
razu pieniędzy, to trzeba prosić mego brata księdza: niech napisze
do prokuratora francuskiego, aby dał mi poręczenie, a ja zaciągnę po-
życzkę w banku. Należy określić jednak czas zwrotu, bo za zwłokę
trzeba płacić pewną sumę, większą, jeżeli zwłoka jest dłuższa.
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Wkrótce wyjdzie breve o odpustach na całą oktawę Dnia Zadusz-
nego dla naszego zakonu, o co się staram. Otrzymałem wprawdzie
deklarację i zgodę Ojca Świętego, ale ma być w tej sprawie jeszcze
jedna narada. Wszystko to dlatego, że chodzi o przywilej wieczysty,
i dla całego zakonu, zarówno dla kościołów już istniejących, jak i tych,
które zostaną zbudowane w przyszłości. Będzie to kosztować prawdo-
podobnie 5 czerwonych złotych. Trzeba więc i na to pieniędzy, i to
prędko, póki w Sekretariacie Breve nie dowiedzą się, że wzywają nas
do Portugalii; wtedy breve byłoby droższe. A i tak miałem wiele trud-
ności ze względu na ten przywilej odnoszący się do całego zakonu.

Spodziewam się, że otrzymamy także na zawsze władzę błogo-
sławienia szkaplerza i nakładania odpustów przydzielonych przez Sto-
licę Apostolską. Myślę, że dokona się to wówczas, gdy wybierając
się do Portugalii, staniemy przed Ojcem Świętym z podziękowaniem
i prośbą o błogosławieństwo. Wtedy będziemy mieli większe znacze-
nie, bo Ojciec Święty bardzo kocha króla portugalskiego. Gdy się dowie,
że do niego idziemy, zechce nas obdarzyć tą i innymi łaskami.

O wszystkim, co się teraz dzieje, i o sukcesach trzeba napisać
w kronikach. Również te listy ode mnie zachować w archiwum, gdyż
mają wielkie znaczenie i będą zawsze potrzebne naszemu Zgroma-
dzeniu.

Jeśli zamówią podobiznę naszego Czcigodnego Ojca w Pradze, to
wystarczy malować do połowy dla lepszego wyrażenia rysów twarzy.
Gdyby jednak trzeba było długo czekać, to lepiej odłożyć malowanie
i uczynić to w Rzymie. W podpisie zaznaczyć: „Wierna podobizna
Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Pap-
czyńskiego, który w Królestwie Polskim założył Zakon Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dla wspomagania dusz
w czyśćcu cierpiących. Umarł w 1701 r., mając 70 lat”. 

Niech kupią i wezmą ze sobą dostateczną ilość balsamu od panien
sakramentek, gdyż bardzo pomaga w moich dolegliwościach.

Kiedy kończyłem mój list, otrzymałem list Wielce Czcigodnego
Ojca z 16 lutego tegoż roku. Bardzo się ucieszyłem, że Ojciec jest
tak skłonny do prowadzenia procesu naszego Czcigodnego Założyciela.
Z tej relacji spodziewam się, że Bóg obdarzy nas błogosławieństwem,
co przyczyni się i do wzrostu zakonu w świętości, i postępu zakon-
ników w cnotach.
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Zasmuciło mnie jednak to, że Wielce Czcigodny Ojciec nadmienił
o o. Aleksym, jakoby nie można było powierzyć mu obowiązku. Ojciec
nie pisze, co on zrobił. I stąd wzmaga się moje wzburzenie i obawa,
żeby nie chodziło o coś ważnego. A jeszcze bardziej mnie zabolało,
że ja nic nie wiem, a ponoć tu, w Rzymie, już wiedzą. Jeden prałat
polski powiedział mi przy spotkaniu: „Pisano też do pewnej osoby
z Polski o was”. Gdy go zapytałem, czy dobrze pisano, nic mi nie
odpowiedział i tylko uśmiechnął się. Chciałbym, aby z prokuratorem
w Rzymie – ze mną czy z moim następcą – tak się obchodzić, aby
donosić o wszystkim, co jest dobre czy złe. Mając wiadomości, mogę
przygotować się na trudności, aby to, co złe, zacierać albo przynajmniej
ujmować od dobrej strony, a tym, co dobre, posłużyć się do poparcia
naszych spraw. Trzeba więc, abym miał przed oczyma pełny obraz
i wszystkie nasze rozporządzenia. Dobrze jest nawet wiedzieć, gdzie
kto mieszka, aby nie pomylić się z listami i przesyłkami i aby nie
wpadły one w niepowołane ręce, co mogłoby spowodować wielkie
zamieszanie. Dlatego najlepiej przesyłać wszystko przez pośrednictwo
mego brata księdza. Wówczas nie będzie obawy, że coś zaginie lub
zostanie wyjawione. Dotychczas nic nie zginęło z tego, co tym spo-
sobem było przesyłane. Nasze zaś przesyłki poginęły, bo przeciwnicy
je wychwytywali, gdy były opatrzone naszą pieczęcią. Nie zachodzi
takie niebezpieczeństwo, gdy listy dostarczane są w kopercie księży
misjonarzy. Wtedy można wszystko wyłożyć jak łopatą. Wszystkie pro-
wincje tak postępują ze swymi prokuratorami, że donoszą im o naj-
większej i najmniejszej rzeczy. W ten sposób są oni przygotowani do
odpowiedzi, obrony czy do przeprowadzenia ugody. Proszę więc wy-
jaśnić mi postępek o. Aleksego, aby przeciwnicy nie wiedzieli prędzej
i więcej niż ja. Można byłoby jeszcze coś napisać, ale już brakuje
miejsca. Zostaje tylko tyle, abym się podpisał jako najżyczliwszy, najpo-
słuszniejszy oraz najniegodniejszy sługa Wielce Czcigodnego Ojca, a tu-
taj modlący się u ołtarzy, br. Kazimierz Wyszyński Prokurator Zakonu
Niepokalanego Poczęcia.

PS.81 1) Jeżeli wielce Czcigodny Ojciec uzna za stosowne, trzeba
na upoważnieniu i dokumencie do Portugalii dać następujący tytuł:
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„Br. Kajetan Wetycki, Przełożony Generalny Marianów Polskich Zgro-
madzenia Niepokalanego Poczęcia NMP wspomagającego dusze
w czyśćcu”. Monarcha ten jest również gorliwy wobec dusz w czyśćcu.
Napisać „marianów”, aby nas nie nazywano koncepcjonistami, jak to
już czynią.

2) Wszyscy odradzają pisanie tytułu „lektor świętej teologii”, gdyż
określenie „przełożony generalny” ma większe znaczenie. Wszyscy
przełożeni generalni są tutaj albo jubilatami, albo emerytami lub do-
ktorami. Tytułu „lektor” i „kaznodzieja” używają jedynie gwardianie.
Radzę, więc nie pisać tego tytułu. Władza i powaga przełożonego ge-
neralnego przysługuje mężowi wybitnemu i więcej znaczy niż lektor
świętej teologii. Taka praktyka istnieje jedynie u ojców reformatów
ze względu na ich pokorę. Wszyscy inni piszą jubilat, emeryt lub doktor
świętej teologii, albo nic nie piszą. Jeśli ktoś jest przełożonym ge-
neralnym, to musi być osobą godną [tego urzędu]. Taka jest opinia
kurii franciszkańskiej oraz wszystkich rezydentów tutaj mieszkających.
Oni to mnie – niby małemu bratu – się kłaniają, dopuszczają do siebie
oraz radzą Wielce Czcigodnemu Ojcu, abyś mnie popędził w drogę,
bo choć jestem rad, leniwie się wybieram. 

W Polsce nie trzeba wspominać, że pisze się do Ojca Ministra
o interwencję u króla, aby ten polecił swemu ministrowi dać nam coś
na drogę. Nie mamy przecież pewności, czy coś otrzymamy. Król
może myśleć, że jesteśmy dobrze uposażeni i że stać nas na ten wy-
datek. Nie trzeba też naszym opowiadać, że ja piszę do mego brata
o zaopatrzenie na drogę. Jeżeli Wielce Czcigodny Ojciec zechce mnie
tam wysłać, zapewne pan Łowczy obmyśli dać mi coś na drogę i prześle
to przez bank. Niech więc i on nie wie, że spodziewamy się czegoś
od króla.

Wydaje mi się, że choć ta droga daleka, trzeba będzie przebyć
ją lądem, bo na morzu niebezpiecznie i niezdrowo. Stąd do Portugalii
jest prawie 500 naszych mil. Gdyby trafił się wielki okręt, można
byłoby odważyć się płynąć morzem.

List przekażę Najczcigodniejszemu [Komisarzowi], choć nie jest
łatwo do niego dotrzeć i zawsze trzeba upatrywać pogody, aby był
dobry i zadowolony. Natomiast nasza korespondencja z Portugalii, jeśli
Bóg pozwoli, będzie szła przez p. Mathyego do Gdańska. Stamtąd
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koresponduje on zawsze z portugalskimi bankierami. Prowadzi również
korespondencję z Księdzem Misjonarzem moim bratem.

Ojcowie, którzy mają tu przybyć, niech nie zwlekają dla kwesto-
wania przed panami na sejmikach. Kwestę trzeba zachować na pro-
wadzenie przyszłego procesu naszego Czcigodnego Ojca Założyciela.
Uciuławszy coś od szczególnych dobrodziejów, niech prędko wyruszają.
Lepiej coś obmyślić, choćby wziąć pożyczkę na drogę. 

Gdyby przyszły prokurator obawiał się, że będzie miał braki, to
zapewniam go, że gdy znajdziemy się w Portugalii, będziemy go stam-
tąd wspierać. Zresztą, nie jest pewne, czy zostanie w Rzymie, jeżeli
bazylianie wschodni nie opuszczą miejsca, o które zabiegam. Jeżeli
nie opuszczą, to nie ma się czego innego spodziewać, chyba dopiero
wtedy, kiedy się dobrze w Portugalii zakorzenimy. Wówczas i do Rzy-
mu będzie łatwiejszy dostęp. Mówią, że król nam dopomoże i stamtąd
pewniej dostaniemy się do Rzymu.

Gdy Wielce Czcigodny Ojciec podpisuje się na przesyłkach czy
upoważnieniach, to radzę pisać: „Przełożony Generalny Zgromadzenia
Marianów Niepokalanego Poczęcia”. Dają nam bowiem tytuł konce-
pcjonistów, a nie marianów. Oby przeciwnicy nie przywłaszczyli sobie
miana marianów, a nam nie chcieli zostawić tytułu koncepcjonistów.
Dlatego właśnie niech się Wielce Czcigodny Ojciec tak zacznie pod-
pisywać i zaznaczy w Protokólarzu, że to ze względu na tych nowych
pseudomarianów. Ja postarałem się już w niektórych kongregacjach
o to, aby pisano nam taki tytuł na dokumentach apostolskich. Domagam
się też od kurii generalnej franciszkanów, aby w pismach czy ustnie
nazywali nas marianami, a nie koncepcjonistami, a więc Marianie Nie-
pokalanego Poczęcia. 

Jeśli będę mógł, postaram się wyrobić pozwolenie na podwyższenie
grobu naszego Czcigodnego Ojca Założyciela, gdyż z powodu wil-
gotnego miejsca tak prędko gniją trumny. Dopóki nie otrzymam breve,
nie godzi się podwyższać grobu. Obecną trumnę Ojca Stanisława trzeba
po wysuszeniu schować w pewnym i zamkniętym miejscu. Będą się
o nią zapewne pytać, i po beatyfikacji posłuży za relikwię. Skoro za-
ledwie zaczęliśmy się starać o naszego Ojca, Pan Bóg tak nam bło-
gosławi, że trzeba dalej iść, a więcej jeszcze mieć będziemy. We Wło-
szech i w samym Rzymie taki jest obyczaj, że grobowiec Sług Bożych
ma być murowany, dla zachowania [ich ciał] od wilgoci i uchronienia
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od ognia oraz innych niebezpieczeństw. Nie zabraniają też nikomu
modlić się przy tych grobach i polecać się Słudze Bożemu. Nie można
tylko przyozdabiać tego grobu na zewnątrz, zawieszać wotów. Jeżeli
zaś ktoś takie da, należy przechowywać je w zakrystii i nie zapalać
lamp.

[W tym miejscu w oryginale znajduje się projekt grobowca o. S. Pap-
czyńskiego, wykonany przez o. Kazimierza.]

16 MARCA

Nadszedł list z Polski od Ojca Proboszcza, że otrzymał pakiet z in-
strukcjami oraz że przygotował nową trumnę dla Czcigodnego Ojca
Założyciela i za zezwoleniem miejscowego ordynariusza dokonał prze-
łożenia zwłok. Powiadomił, że prześle należność adwokatowi oraz bę-
dzie się starał o prowadzenie procesu. Pisze też, że nasi już powrócili
z Rzymu.

List do mojego brata o zaopatrzenie na drogę82

Wielmożny Mości Panie!
Z okazji nadchodzących chwalebnych świąt Zmartwychwstania

Pańskiego życzę Waszmości Panu, aby Zmartwychwstały Zbawiciel
obdarzył go jak najszczęśliwszymi i najlepszymi powodzeniami, tak
co do zdrowia, jak i pomyślnych pociech w jak najdłuższych latach.
Spodziewam się, że prawdopodobnie na mnie los padnie, abym zakon
Maryi Panny zaczął zaszczepiać w Portugalii. Jeśli tak ma się stać,
to przyjdzie mi ścisnąć nogi Waszmości Pana i Dobrodzieja braterskim
afektem. Nie wiem, czy jeszcze zobaczycie moją twarz. Sam się wpra-
szam u naszego Ojca Proboszcza na to złote i szczęśliwe żniwo, dla
wzrostu chwały mojego zakonu i dla chwały narodu polskiego.

Klimat w Rzymie mi nie służy. Miałem dwa ciężkie ataki, na trzeci
nie życzyłbym sobie czekać. Do Polski już nie chciałbym wracać na
wygodne życie, lecz pracować, póki sił stanie, dla honoru Matki Boskiej.
To że otworzyło nam się pole do tego monarchy, przypisywać się
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godzi jedynie zasługom Czcigodnego Ojca Stanisława, naszego Zało-
życiela. Gdyśmy nie myśleli o jego procesie, żyliśmy jakby pod korcem.
Skoro zaczęliśmy – nierychło wprawdzie – krzątać się i nadrabiać za-
niedbanie poprzedników w prowadzeniu procesu, choć powinni to
uczynić zaraz po jego szczęśliwej śmierci, szybko za przyczyną tegoż
Sługi swego Pan Bóg raczył nas obdarzyć niespodziewanym szczęściem.
Zapewne też dopomaga nam w tym, o czym my nie myślimy, prze-
widując wsparcie na przyszłą, jak Bóg pozwoli, beatyfikację. Umieszcza
nas bowiem w obfitym i bogatym królestwie; w Polsce pewnie byśmy
nie podołali.

Jeżeli więc Waszmość Pan i Dobrodziej dowiesz się, że Ojciec
Proboszcz wyznaczy mnie na tę misję, o co ja sam się upraszam,
polecam się łasce nie tylko braterskiej, ale prawie ojcowskiej Wasz-
mości Pana i Dobrodzieja. Racz dopomóc mi na tę daleką drogę tym
tysiącem złotych, który mi po późnej śmierci swojej testamentem prze-
pisałeś. Myślę, że kwota ta nie może się przemienić inaczej w szczę-
śliwy skarb niebieski, niż jak dam ją na tak chwalebną okazję. Będzie
prawie fundamentem wszelkich fundacji, również królewskich, bo bez
pieniędzy trudno się dostać do Portugalii. Widzę, że nasi nie mają
możliwości pokrycia kosztów podróży. Dobroczynność Waszmości Pa-
na między królewskimi i portugalskimi fundacjami będzie znaczyła
tyle, co dwa pieniążki ewangelicznej wdowy wrzucone do skarbony
(zob. Łk 21,1-4), albo i więcej. Ponadto gdy będę wysłany na dalekie
i długie żniwo, tam zapewne przyjdzie mi złożyć swe kości. Spodzie-
wam się, że stanąwszy w Portugalii, jak Bóg pozwoli, niczego nie
będzie mi brakować dzięki królewskiej protekcji. Przypuszczam, że
nigdy nie odczuję większej potrzeby niż teraz. Nie dojdę już piechotą,
morzem też nie ośmielę się, bo już próbowałem tego niebezpieczeństwa
– płynąłem z ks. Janem Kantym z Neapolu. Zaraz po przybyciu z Pol-
ski do Rzymu chciałem wybrać się do Jerozolimy, ale Ojciec Komisarz
nie chciał pozwolić. Widocznie wolą Bożą było zostawić mnie na tę
misję do Portugalii, bo teraz sam najczcigodniejszy namawia mnie na
tę fundację.

A zatem te same niegodne modlitwy, które tu posyłam, chciałem
zanosić przed Majestat Boski w Jerozolimie, ale będę je składał w Por-
tugalii. Będę nimi spłacał dług wdzięczności, aby Waszmość Pana i Do-
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brodzieja stokrotnie Pan Bóg nagradzał za wyświadczone mi nie jeden
już raz dobrodziejstwa. Polecam się i teraz. Zostaję z należnym usza-
nowaniem i podpisuję się... [w oryginale tekst dalej nieczytelny].

18 marca 
Dzisiaj oddałem na pocztę wyżej wymienione listy. Ojciec Pro-

boszcz zawiadamia mnie, że za zgodą miejscowego ordynariusza do-
konano ekshumacji i włożenia ciała Czcigodnego Ojca Założyciela do
nowej trumny oraz zmieniono kłódkę. Będzie też usilnie się starał o roz-
poczęcie procesu.

19 marca 
Miałem konferencję z adwokatem w sprawie ks. Turczynowicza.

Adwokat podkreślił, że to niby uciszenie może być jakąś sztuczką,
abyśmy się uspokoili, a oni w tym czasie coś dla siebie załatwią. Za-
stanawiał się, co miało znaczyć zwrócenie się do mnie strony przeciwnej
z propozycją, aby coś im dać, a oni ucichną. Kazał mi więc pilnie
uważać i sam będzie to też czynił. Nie wiadomo dlaczego dominikanin
przepraszał mnie, kiedy spotkaliśmy się przy posiłku u ks. Massal-
skiego, pisarza litewskiego83. Rozgłaszają coś o listach królewskich oraz
kard. Protektora Polski, a może już je otrzymali na swoją korzyść!

List Ojca Proboszcza do Ojca Komisarza
Najczcigodniejszy Ojcze!
Wyrażam głębokie uszanowanie i należną cześć Najczcigodniej-

szemu Ojcu. Składam podziękowanie za łaskawe przyjęcie w konwen-
cie Ara Coeli naszego Wielce Czcigodnego Ojca Prokuratora, i to na
tak długi czas. A ponieważ załatwianie spraw naszego Zgromadzenia
przedłuża się jeszcze, polecam go dalszej łaskawości i życzliwości Naj-
czcigodniejszego Ojca. Najpokorniej proszę, aby mógł tam pozostać
jeszcze przez jakiś czas, aż doprowadzi do szczęśliwego zakończenia
rozpoczętą misję. Ja tymczasem z najgłębszą czcią powierzam się oj-
cowskiej łaskawości Najczcigodniejszego Ojca.

br. Kajetan Wetycki, lektor świętej teologii, Przełożony Generalny
Polskiego Zgromadzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP

W konwencie górskim, dnia 16 lutego 1752
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Adres:
Najczcigodniejszemu w Chrystusie Ojcu Rafałowi a Lugagnano,

Emerytowanemu Lektorowi, Wicegenerałowi i całej Cismontańskiej
Rodziny Braci Mniejszych Świętego Ojca Franciszka, Komisarzowi
Generalnemu, Ojcu Najzacniejszemu Opiekunowi oraz Najczcigodniej-
szemu Przełożonemu.

List ten oddał mi Ojciec Komisarz, abym go zaniósł do sekretariatu,
a ja wcześniej go przepisałem.

20 marca
Odebrałem breve apostolskie o oktawie Dnia Zadusznego, czyli

o odpuście zupełnym w sam dzień wszystkich zmarłych i 7 lat odpustu
w inne dni. Postanowiłem starać się o inne breve, aby każdego dnia
można było uzyskać odpust zupełny albo przynajmniej w niedzielę
podczas oktawy i w [ostatni] dzień oktawy, jak to wynika z moich
uwag na memoriałach.

Memoriał zaś na te odpusty zobaczysz dalej pod datą 18 kwietnia
1752 r., gdyż tam został zapisany.

25 marca

List 11 do o. Kajetana Wetyckiego84 

Rzym, dnia 25 marca 1752 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Ojcze Proboszczu Generalny, Naj-

dostojniejszy Ojcze i Najczcigodniejszy Przełożony! 
Przesyłam Wielce Czcigodnemu Ojcu list Najczcigodniejszego [Oj-

ca Komisarza]. Odwołując się zaś do wysłanych listów przeze mnie,
jak najgoręcej oczekuję rozstrzygnięć i odpowiedzi. Posyłam też spo-
rządzony przez adwokata tekst dekretów generalnych o braku kultu
Sług Bożych. Trzeba go przepisać dużymi literami i schować do ar-
chiwum razem z innymi instrukcjami. Należy strzec się, aby ich ktoś
niepowołany nie dopadł i nie czytał, aby nie posłużyły pannom do-
minikankom w Górze do prowadzenia sprawy służebnicy Bożej Ko-
lumby. Trzeba nam najpierw starać się o wyniesienie na ołtarze naszego
Ojca, który był kierownikiem duchowym tejże służebnicy Bożej Ko-
lumby. Nie należy nikomu się zwierzać, chyba że sędziom, i to dopiero
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wówczas, kiedy zakończy się proces o sławie świętości Sługi Bożego,
a zacznie proces de non cultu.

W związku z przeniesieniem zwłok naszego Czcigodnego Ojca
w ten wzniesiony murek [grobowiec] przy ścianie, dobrze będzie naj-
pierw przeprowadzić proces de non cultu wobec miejscowego ordy-
nariusza. Tak właśnie radzi i poleca adwokat. Jeśli będą z tym trud-
ności, to i tak należy dokonać przeniesienia po uzyskaniu autentycznego
pozwolenia. Jako przyczynę trzeba podać wilgoć, niebezpieczeństwo
ognia oraz że z powodu ławek trudno jest umieszczać grób, gdyż mu-
siałby wystawać na środku kościoła. Natomiast w kącie pod ścianą
nie będzie przeszkadzał.

Proszę mi przesłać taksę pana adwokata lub jej odpis, bo to zawsze
jest potrzebne.

Jak już prosiłem w poprzednim liście, tak i teraz proszę o po-
zwolenie i błogosławieństwo na wyjazd do Portugalii z kimś drugim.
Obawiam się bardzo złego dla mnie tutejszego klimatu, bo jak wcześ-
niej, tak i teraz jestem nim osłabiony. Lekarze twierdzą, że nie mogę
dłużej tu mieszkać. Na to miejsce trzeba człowieka zdrowego, młod-
szego i obrotniejszego. Wydaje mi się, że odpowiednim byłby ks. Jan
Kanty. Zapewne Pan Bóg woła mnie do Portugalii, bo tu zdrowie
mi nie służy. A tam zaś kraj jest zdrowy, bez złego powietrza. Zresztą,
pewnie potrzeba posłać człowieka poważnego z drugim młodszym. Nie
widzę odpowiedniejszego ze mną niż ks. Jacek.

Mieszkam tu teraz w celi księdza rezydenta prowincji wielkopol-
skiej. Z powodu wilgoci żadną miarą nie mogłem przebywać w go-
ścinnym pomieszczeniu. Gdybym się tu nie przeprowadził, pewnie bym
już umarł. Po odjeździe ks. Jana Kantego długo musiałem leżeć w in-
firmerii. Tę natomiast celę mam użyczoną do czasu powrotu do Rzymu
ks. rezydenta. Niech więc Wielce Czcigodny Ojciec raczy mi dopomóc
i wyśle jak najprędzej zakonników, żebym mógł doczekać się ich w tej
celi. Ksiądz rezydent przybędzie do Rzymu we wrześniu, wiec znowu
musiałbym przenieść się do dawnego pomieszczenia, które jest dla
mnie niebezpieczne. Gdyby nasi przybyli na czas, wtedy mógłbym
wydostać się z Rzymu i zachować swe zdrowie. Ofiaruję się na dalsze
prace i ufam, że Pan Bóg dopomoże nam zaszczepić tam nasz zakon.

Najczcigodniejszy Ojciec Komisarz mówił mi, abyśmy się pospie-
szyli z tą misją. Przy każdym spotkaniu ze mną pyta, czy prędko to
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nastąpi. Teraz także kazał mi o tym pisać, bo takie jest żądanie mo-
narchy, o czym donosi z Hiszpanii Minister Generalny.

Ksiądz Jan niech nie marudzi z pożegnaniem i zaopatrzeniem na
drogę. Wydaje się, że już o tym pisałem, iż lepiej zaciągnąć pożyczkę
na ten chwalebny cel i zaopatrzyć naszych na drogę. Nasze bowiem
wezwanie do Portugalii jest jak kokoszka, co znosi złote jajka; żeby
nam nie odleciała z powodu zwlekania. 

Podobno nawet przeciwnicy wiedzą już od ojców bernardynów
o wezwaniu nas do Portugalii przez tak godnego monarchę. Chodzi
o to, aby nie wyprzedzili nas tam z plotkami, ponieważ tu rozgłaszają,
że nasz Założyciel utonął, przez co prawie nas uciszają. Stąd i z pro-
cesem trzeba się pospieszyć, póki żyją świadkowie wspaniałej śmierci
Założyciela, aby zeznali, iż umarł śmiercią chwalebną. Gdy ich za-
braknie, może się utrwalić taka niepotrzebna wieść.

Trzeba będzie dołączyć do artykułów procesu fakt, że gdy pod-
jęliśmy starania o rozpoczęcie procesu naszego Ojca i o ekshumację,
od razu Pan Bóg nam przedziwnie pobłogosławił i wezwał nas do
Portugalii przez tak wielkiego monarchę. Będzie to pomocne [do be-
atyfikacji], jak twierdzi adwokat. Nie jest to wprawdzie cud, lecz może
być poczytane za szczególną łaskę uzyskaną przez wstawiennictwo Słu-
gi Bożego.

Gdybym nie zdołał wystarać się tu o miejsce dla nas, to uczyni
to ks. Jan Kanty. Zabiegam o 3 miejsca. Trafiają mi się i inne, ale
ich nie chcę z powodu złego klimatu. Już raz doświadczyliśmy takiej
sytuacji. Nie chcę więc i siebie, i innych narażać, jak to już było
poprzednim razem.

Niech wezmą ze sobą żywot Czcigodnego Ojca Założyciela, pisany
drobnym i ciągłym pismem. Trzeba też zrobić wypis z protokółu afi-
liowania85 nas z innymi zakonami, a ja już postaram się o potwier-
dzenie przez odnośne zakony. Odnotować jedynie rok, dzień i imiona
przełożonych generalnych i przysłać tu, abyśmy mogli wziąć ze sobą
do Portugalii. Chodzi o to, że zakonnicy przyjmą nas chętniej, gdy
zobaczą, że jesteśmy z nimi złączeni. Może jest tam również afiliacja
dominikańska i inne. Były wyrobione za czasów naszego Czcigodnego
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Ojca [Założyciela] i podczas naszego zatwierdzenia. Wszystko trzeba
wypisać z odpowiednią datą. Autentyczne dokumenty znajdują się
osobno w archiwum, a nie w protokóle. Ja tutaj bronię się przed domi-
nikanami tym, że jesteśmy z nimi afiliowani. Mówię im: „Dlaczego
macie podawać rękę ks. Turczynowiczowi przeciwko nam?” Niech też
przepiszą testament naszego Czcigodnego Ojca, a także inne potrzebne
dokumenty. Te dane niech kto inny wypisuje, żeby misjonarze nie
marudzili, lecz mieli czas na przygotowanie się do podróży.

Nie trzeba odpisywać na ten list Najczcigodniejszemu Komisarzowi.
Wystarczy przesłać list w otwartej kopercie dla tamtego Najczcigod-
niejszego Ministra Generalnego do Hiszpanii o takiej treści, jak wspom-
niałem dnia 18 tego miesiąca.

 Niech wezmą ze sobą obrazki naszego Czcigodnego Ojca z du-
szami czyśćcowymi, ale żeby były dobrze odbite. Król portugalski ma
takie nabożeństwo do dusz zmarłych, że wyrobił pozwolenie u Stolicy
Apostolskiej, aby jego królewscy księża po 3 Msze św. mogli odprawiać
za zmarłych w dzień zaduszny. Może wybić na skórze brzozowej kil-
kanaście tych obrazków? 

Adwokaci upominają się o należność przed świętami. Trzeba ich
jak najprędzej zaspokoić, bo po świętach rozpoczynają się w Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary procesy, a wśród nich będzie nasza spra-
wa z ks. Turczynowiczem. 

Przeciwnicy umizgują się i niby chcą przepraszać, ale to raczej
podstęp, aby po kryjomu działać na swą korzyść. My jednak dobrze
się pilnujemy i patrzymy, aby bez nas nic się nie stało. Już się ze
mną kontaktowali, abym dał ich adwokatowi kilkanaście skudów, a zo-
stawią nas w spokoju. Adwokat nie kazał im wierzyć. Mówi, że to
jest podstęp dla uzyskania czegoś, gdybyśmy nabrali się na to, że
nas już pozostawili w spokoju. Trzeba być czujnym. Adwokat radzi,
aby uzyskać z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary drugi dekret, po-
twierdzający dekret Kongregacji Biskupów. 

W tej sytuacji nie możecie zwlekać z korespondencją i należy
prędko odpisywać, choćby na małych kartkach, mnie oraz przyszłemu
prokuratorowi. Trzeba, żeby prokurator miał zawsze informację, aby
było wiadomo, czego się trzymać i jak postępować. 

Ksiądz Jan Kanty niech dowie się w Skórcu, czy prowincjał ruskiej
prowincji i eks-prowincjał ks. Koźlewski nie przekazali pieniędzy dla
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ks. Remigiego, rezydenta w Rzymie. Niech nasi je przywiozą, bo ks. Re-
zydent napisał, aby je dostarczono do Skórca.

 Niech w drodze nigdzie nie zbaczają, bo w zimie nie można wy-
ruszać w tamte kraje ani morzem, ani lądem, gdyż są złe, błotniste
drogi. Trzeba, jeśli Bóg pozwoli, na jesieni przebyć ile się da, póki
droga będzie sucha i nie nastaną pluchy zimowe.

Ksiądz Jacek niech w drodze uczy się języka i gramatyki włoskiej
przy pomocy ks. Jana Kantego. Język portugalski niewiele się różni
od włoskiego. 

Jeżeli ks. Jan Kanty sam zostanie jako prokurator, trzeba dać mu
dokument pełnomocnictwa do prowadzenia spraw, wystawiony przez
naszą Radę. Natomiast nam do Portugalii potrzebne są podpisane przez
całą Radę dokumenty, które wymieniałem w poprzednim liście, a mia-
nowicie: upoważnienie do przyjmowania fundacji, przyjmowania no-
wicjuszy, dopuszczanie do profesji i do święceń itd. Wszystko to po-
winno być podpisane przez Radę. 

Trzeba również, aby wielce Czcigodny Ojciec wystosował list dzięk-
czynny do króla portugalskiego, pokornie powierzając nasz zakon jego
protekcji i polecając mu wysłanych do królewskich usług. Należy pod-
kreślić, że zostali posłani zakonnicy zasłużeni dla Zgromadzenia i jeśli
można, dać im pochwały. Potrzebne jest to nie dla nich samych, lecz
dla większego impulsu w szerzeniu zakonu ku czci Niepokalanego Po-
częcia. List ten nie zostanie wysłany pocztą, lecz wezmę go ze sobą.
Listy powinny być opieczętowane wielką pieczęcią, ale w otwartej ko-
percie, aby mogli to przeczytać nasi Najdostojniejsi Generałowie. Nie
trzeba podpisywać na wierzchu koperty. Uczynię to sam, zgodnie ze
zwyczajem.

Wielce Czcigodnego Ojca przestrzegam, aby nie dodawać „lektor
świętej teologii”, gdyż nie ma tu takiego zwyczaju. Tak piszą tylko
na tytułach dokumentów w sekretariatach, np. na obediencjach sekretarz
pisze na początku tytuł. Prałat natomiast podpisuje się bez żadnego
tytułu. Tak czynią wszyscy prowincjałowie z Polski, Niemiec i innych
miejsc, a nawet sam Najdostojniejszy [minister franciszkanów]. Za-
kłada się, że ten, kto jest prałatem, jest też lektorem świętej teologii.
Na dokumencie tytuł ten powinien wypisywać sekretarz, a sam prałat
podpisuje się niżej bez żadnego tytułu. Jeżeli zaś ktoś kieruje list do
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prałata, powinien na początku napisać jego tytuł „lektor świętej teo-
logii”, jeżeli taki tytuł posiada.

W korespondencji z prokuratorem należy powiadamiać go o lis-
tach otrzymanych od niego, wymieniając ich datę. Chodzi o to, aby
nie pominąć nic z tego, co należy oznajmić, gdyby z jakiegoś powodu
list nie dotarł.

Pozostaję z należnym uszanowaniem jako najposłuszniejszy i naj-
pokorniejszy oraz najniegodniejszy petent wielce Czcigodnego Ojca.

br. Kazimierz Wyszyński, niegodny prokurator Zakonu Niepoka-
lanego Poczęcia.

PS. Zarówno moje listy, jak i przyszłego prokuratora należy dobrze
chować, aby ich ktoś niepowołany nie dopadł i nie czytał. Zwłaszcza
dobrze jest mieć zawsze ze sobą w szkatułce z dobrym zamknięciem
listy o ważnym znaczeniu.

W listach do Najczcigodniejszego [Ojca Komisarza] czy do pro-
kuratora nie trzeba zaznaczać przy dacie „Góra” czy innego miejsca,
lecz Warszawę. W Rzymie bowiem należy wiedzieć, dokąd ma być
skierowana poczta. List musi dojść do Warszawy i tam trzeba go ocze-
kiwać, a nie gdzie indziej. Ojciec Komisarz pisze, aby Wielce Czci-
godny Ojciec posłał zakonników do Rzymu. Proszę jednak dać, jeśli
łaska, oprócz skierowania do Rzymu oddzielnie do Portugalii, dla mnie
i dla socjusza. Napisać datę wyjścia z Polski, aby król wiedział, jak
długą drogę podjęliśmy z jego rozkazu. Natomiast proszę od razu na-
pisać do Najczcigodniejszego Ministra Generalnego do Hiszpanii
i przesłać jak najszybciej pocztą, tak jak poprzednio. Ja natomiast prze-
ślę stąd do Hiszpanii. Proszę też powiadomić, gdy nasi wyruszą z Pol-
ski, abym oznajmił Najczcigodniejszemu (Komisarzowi), że już idą.

25 marca
Przesyłam do Ojca Proboszcza List najczcigodniejszego Ojca Ko-

misarza. Obiecuje trzymać mnie w Ara Coeli, póki sprawy nie zostaną
zakończone. W liście zaznacza, aby do Rzymu przysłać tych zakon-
ników, o których pisałem (zapis tego listu znajduje się niżej pod datą
25 listopada tegoż roku).

Listy Ojca Komisarza i moje oddaję na pocztę. Posłałem również
instrukcje odnoszące się do wykonania dekretów apostolskich o braku
kultu Sług Bożych.
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Niektóre z punktów tych dekretów wynotowałem86

1) Nie są przeciwne dekretom super non cultu zapisane w zakrystii
w księdze mszalnej intencje Mszy św. odprawianych ku czci Trójcy
Świętej na podziękowanie za łaski otrzymane za wstawiennictwem Sługi
Bożego. 

2) Nie przeszkadza rozdzielanie wiernym relikwii Sług Bożych. 
3) Nie jest przeszkodą przechowywanie i dawanie relikwii Sług

Bożych chorym. 
4) Nie przeszkadza zawieszanie obrazu Sługi Bożego bez aureoli

w kościele, byleby nie w ołtarzu.
5) Nie narusza dekretu napis na epitafium o Słudze Bożym, którego

pamięć jest czczona.
6) Nie narusza dekretu super non cultu nazywanie tego, który zszedł

w opinii świętości: Sługa Boży lub Mąż Boży, a nawet dodawanie
tytułu „święty”.

7) Tym bardziej nie przeszkadza urządzanie akademii ku czci Sługi
Bożego albo recytacje panegiryków.

8) Nie sprzeciwia się dekretom pisanie w żywotach lub mowach
pochwalnych tytułu „męczennik” 

9) Nie przeszkadza także, aby na obrazku Sługi Bożego pisać m.in.,
że zmarł w opinii wybitnej świętości. 

10) Nie narusza dekretu wypisanie na epitafium tytułu „czcigodny”
lub podobnego.

11) Ciała Sług Bożych mogą być pochowane w znaczniejszym
miejscu i w kosztownych szatach, bez obawy przekroczenia dekretów.
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tempora magni arduiąue negotii canonizationis Sanctorum, Neapoli 1630; Cappello D., Acta
beatificationis Francisci Salesii, Romae 1665. W niniejszym opracowaniu odnośniki zostały
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12) Nie wykraczają poza prywatny kult: post i powstrzymanie się
od prac służebnych w wigilię rocznicy zgonu Sługi Bożego i w samą
rocznicę, jeżeli dzieje się to z prywatnej pobożności. 

13) Dopuszczalny jest kult prywatny każdego pobożnie zmarłego.
14) Można modlić się prywatnie za wstawiennictwem każdego po-

bożnie zmarłego, o którym z największym prawdopodobieństwem są-
dzimy, że osiągnął zbawienie wieczne. 

27 marca 
Odniosłem adwokatowi instrukcje i odbyliśmy naradę w sprawie

przekazania memoriału do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Ksiądz
Turczynowicz niepotrzebnie pozwał nas przed Kongregację Rozkrze-
wiania Wiary, gdyż my nikomu nie przeszkadzamy w szerzeniu wiary.
Walczymy jedynie o tytuł i habit mariański.

Adwokat ks. Turczynowicza zabrał nasz memoriał, dekret i list
od biskupa wileńskiego z Kongregacji Biskupów i Zakonników. Roz-
poczęliśmy starania, aby je zwrócił. Trzeba było odbyć kilka posiedzeń
z naszym adwokatem, aby się zastanowić, co zamierzają, jak im od-
powiedzieć i jaka ma być treść memoriału.

Spory z ks. Turczynowiczem są przeszkodą w nabyciu kościoła
św. Sebastiana supra Pulvinaria, należącego do bardzo wysokiego rodu
Barberinich. Zacząłem się u nich starać o to miejsce; podjąłem już
pewne kroki, i nie odmówiono mi. Gdy się jednak dowiedzieli, że
prowadzimy spór z pseudomarianami, wycofali się i czekają, jak nam
się to powiedzie, czy przypadkiem nie przegramy. Tak nam ta opieka
ks. Turczynowicza przeszkadza wszędzie.

28 marca 
W tych świątecznych dniach trzeba oddać się bardziej pobożności

i nawiedzeniu kościołów niż sprawom, a zresztą, urzędy są zamknięte.

Kwiecień 
9 kwietnia
Dotarła do mnie wiadomość, że przeciwnicy za 4 miesiące za-

mierzają wystąpić przeciw dekretowi Kongregacji Biskupów i Zakon-
ników. W związku z tym miałem więc spotkanie z p. adwokatem, bo
zrozumiałem, że nie życzą sobie, abyśmy nazywali się marianami, lecz
białymi pijarami. Takie to przedziwne rzeczy wymyślają. Odpowie-
działem, że niemożliwe jest, abyśmy nazywali się pijarami. Nasz Za-
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łożyciel nie [zakon] pijarów, lecz marianów założył w Kościele Bożym.
Nie skasują też dekretu, który zabrania im tytułu i habitu, choć mają
nadzieję, że uda im się zmodyfikować go na swoją korzyść.

10 kwietnia
Posłałem drzewo Krzyża Świętego i relikwie św. Franciszki Rzy-

mianki do Mariampola przez ks. Mathyego na ręce ksiedza brata mojego
oraz medaliki i krzyżyki do koronek dla naszych. Od ks. Mathy’ego
wziąłem list polecający nas bankierowi w Lizbonie, który koresponduje
z rodziną Mathy w Gdańsku.

Do Mariampola podałem memoriały na odpusty w uroczystość
Świętego Krzyża i na ołtarz uprzywilejowany bez obciążeń mszalnych.

Dotarła do mnie wiadomość, że ks. Turczynowicz znajduje się
w Rzymie, ale to zapewne sprawdzają mnie przeciwnicy, co na to
powiem, czy się zlęknę. Nie wiem, o co im chodzi. Odpowiedziałem
im, że jeśli jest, to bardzo się cieszę. Możemy otwarcie się rozmówić,
czego od nas chce.

Nie mogę nadziwić się przedziwnej Opatrzności Bożej, kiedy tylko
szczerze zacząłem się krzątać wokół promocji procesu naszego Czci-
godnego Ojca Założyciela. Najpierw Pan Bóg obdarzył mnie zdrową
celą o. rezydenta prowincji wielkopolskiej, który bez żadnej prawnej
przyczyny, opuściwszy swą placówkę, poszedł do Polski. Zostawił klucz
o. Piotrowi Surgotowiczowi, przedstawicielowi prowincji litewskiej.
A on wiedział, że ja w swej stancji czułem się źle z powodu wilgoci,
ulitował się nade mną w swej łaskawości i zezwolił mi korzystać z tej
celi. Przedtem pozwolił chwilowo mieszkać w niej księdzu włoskiemu.
Jestem mu za to bardzo wdzięczny i nasze Zgromadzenie zobowiązuję
do odpłacenia mu się za tę łaskę. I tak w tej celi przyszedłem do
siebie. Co więcej, doczekałem się w niej radosnej nowiny, że król
portugalski wzywa nas do swego królestwa. Dostrzegamy zapewne,
jak Bóg niespodziewanie błogosławi tym, którzy pamiętają o przodkach
i ojcach swoich. Oczywisty jest fakt, że gdy nasi w Polsce z mojej
namowy ekshumowali i w inną trumnę przełożyli naszego Ojca, mnie
również Pan Bóg opatrzył wygodną celą w Rzymie. Skoro zaś posła-
łem do Polski instrukcje do rozpoczęcia procesu naszego Ojca i stwier-
dziłem gotowość naszych ojców do wszczęcia tego procesu, a sam
Ojciec Proboszcz potwierdził, że usilnie będą się starać o jego pro-
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wadzenie, od razu spotyka nas większe błogosławieństwo Boże: nie-
spodziewane wezwanie od tak godnego monarchy portugalskiego.

Tak było również wtedy, kiedy przebywałem w Polsce jako nie-
godny przełożony naszego Zgromadzenia. Gdy postarałem się u or-
dynariusza o pierwszą ekshumację Czcigodnego Ojca z błota w Wie-
czerniku do innej trumny, Pan Bóg pomógł wydźwignąć tenże Wie-
czernik z ostatecznej niemal ruiny. A przecież nie miałem żadnego
wsparcia wcześniej, zanim się to dokonało. Gdy zaś postanowiliśmy
na kapitule sporządzić i odbić obrazek [o. Stanisława] i gdy to wy-
konaliśmy, wkrótce otworzyły się dla nas dwie fundacje na Litwie
i zostały objęte, zanim obrazek był skończony. A tyle mieliśmy trud-
ności z różnych stron w nabyciu tamtych miejsc! Po skończeniu ob-
razka wszystko poszło jak po maśle. A nawet ci, którzy nam prze-
szkadzali w objęciu tych miejsc, wiele nam potem pomogli.

14 kwietnia
Adwokat ks. Turczynowicza, dopiero pozwem przymuszony, musiał

odnieść nasze dokumenty wzięte z Kongregacji Biskupów i Zakon-
ników. Zawiadomiłem o tym naszego adwokata. Kazał mi przyjść do
siebie w niedzielę na konferencję w celu ułożenia memoriału do Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary.

Padał dziś grad, lecz niezbyt wielki, okrągły jak groch.

List do pani Butlerowej, starościny preńskiej87

Jaśnie Wielmożna Dobrodziejko!
Skoro nadarzyła mi się przez tego ojczulka szczęśliwa okazja, nie

zaniedbuję wyrazić uszanowania naszej Dobrodziejce i Fundatorce. Ży-
czę Jaśnie Wielmożnej Dobrodziejce jak najpomyślniejszych pociech
przy jak najlepszym zdrowiu przez jak najdłuższe lata. O to, choć
niegodny, błagam Majestat Boski i nigdy nie przestanę błagać. Pra-
gnąłbym serdecznie ścisnąć nogi Jaśnie Wielmożnej Mości Pani i Do-
brodziejki oraz służyć przy Jej szczodrobliwej fundacji mariampolskiej,
erygowanej dla naszego Zakonu, lecz Pan Bóg raczy wołać mnie stąd
w dalsze kraje dla rozszerzenia naszego Zakonu. Oto wzywa nas do
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siebie król portugalski. Najpokorniej więc polecam Jaśnie Wielmożnej
Mości Dobrodziejce Zgromadzenie Maryi Panny. Obyś do najchwa-
lebniejszego końca swoją fundację doprowadziła, tak jak ją rozpoczęłaś,
współzawodnicząc w tej świętej współpracy z monarchą portugalskim.
On z jednego końca świata, Jaśnie Wielmożna Pani Dobrodziejka z dru-
giego zechcecie wspierać fundacjami ten Zakon, za co spotka Was
obfita nagroda od Pana Boga przez najgodniejszą przyczynę Najświęt-
szej Panny. Ja zaś, jeżeli zostałoby mi trochę życia po pracy w Por-
tugalii, pragnąłbym uściskać nogi naszej Fundatorki i po trudach w Jej
fundacji odpocząć. A tymczasem z wdzięczności za Jej dobrodziejstwa
dla naszego Zakonu posłałem przez pewną okazję do kościoła ma-
riampolskiego cząstkę drzewa Krzyża Świętego oraz odpusty na obie
uroczystości Krzyża Świętego. Dla Jaśnie Wielmożnej Dobrodziejki
wystarałem się o znaczną relikwię Jej patronki św. Franciszki Rzy-
mianki, a także o dekret o uprzywilejowanym ołtarzu w tamtejszym
kościele. Wszystko to posłałem na ręce naszego Ojca Proboszcza. Nie
wątpię, że postara się je szybko odwieźć. Te więc skarby duchowe
niech Jaśnie Wielmożna Dobrodziejka raczy nabożnie przyjąć i uro-
czyście je wprowadzić, a nas nigdy z opieki swej nie wypuszczać.
Polecając Jej pilnie nasze Zgromadzenie i siebie samego, podpisuję
się Jaśnie Wielmożnej Mości Pani Dobrodziejce.

List do p. Butlera, starosty preńskiego
Jaśnie Wielmożny Panie!
Korzystając z okazji, odzywam się z należnym ode mnie usza-

nowaniem z dalekich krajów. Zanim oddalę się w odległe strony, prag-
nę jak najpokorniej polecić nasz Zakon opiece Jaśnie Wielmożnego
Pana. Jak już zechcieliście, Dobroczyńcy, szczodrze fundować nas
w swych posiadłościach, obyście do najszczęśliwszego końca dopro-
wadzili to dzieło. Nie przestanę nigdy błagać w swych niegodnych
modłach Boski Majestat o obfite nagrody i błogosławieństwo dla ca-
łego [Waszego] prześwietnego domu. A jak raz Jaśnie Wielmożny Pan
i Dobrodziej raczył przyjąć nasz Zakon pod swoją protekcję, tak raczy
swym potężnym wstawiennictwem wspierać go przed biskupem wi-
leńskim. Niech nie pozwala on rozrywać tej niewinnej sukni Najświęt-
szej Panny przez instytut ks. Turczynowicza, aby jeden, a nie roz-
dwojony był zakon mariański. Jak nikt nie rzucał losów o suknię Naj-
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świętszej Panny, tak jedno, a nie rozdwojone powinno być Zgroma-
dzenie Maryi, zebrane z alumnów prawdziwej wiary, a nie z nowo
ochrzczonych.

Zechciej również Waszmość, mój jedyny Dobrodzieju, i o tym po-
wiadomić, że już otrzymałem dekret w Rzymie, aby zdjęli przywłasz-
czony tytuł i habit. Wprawdzie mydlą [różni ludzie] w Rzymie oczy,
jakoby mieli jakąś nadzieję wszystko to obalić, ale jest to zupełne
bałamuctwo. Podsycają nadzieję ks. Turczynowicza, aby brać od niego
pieniądze. Załatwią jedynie to, że będzie można założyć szpital dla
nowo nawróconych, a nie dla zakonników, co byłoby wbrew zwy-
czajom i prawu kościelnemu.

Proszę Jaśnie Wielmożnego Dobrodzieja o wstawiennictwo, aby
ks. Biskup publicznym dokumentem zakazał im nazywać się marianami
i noszenia habitu zakonnego z płaszczem oraz aby ich niewiasty nie
nosiły welonu. Przecież tu, w Rzymie, jest podobny szpital dla na-
wróconych, a nie noszą habitu. Noszą ubrania świeckie o jednakowych
barwach i mieszkają z dala od niewiast. Uczą się różnych rzemiosł,
a potem żenią, gdyż takim ludziom przynależy taki stan, a nie zakon.
Cały zatem nasz Zakon i siebie samego jak najpilniej polecając Pańskiej
i fundatorskiej łasce, podpisuję się jako Jaśnie Wielmożnego Pana.

18 kwietnia
Dziś znowu spotkałem się z adwokatem w sprawach naszych do-

kumentów wziętych przez adwokata ks. Turczynowicza. Mimo porę-
czenia na piśmie, że w ciągu 4 dni odda je do Kongregacji, zwrócił
je dopiero po 2 miesiącach i to zmuszony naszymi licznymi napom-
nieniami.

Dokumenty te, złożone przez naszego adwokata w Kongregacji Bi-
skupów i Zakonników, wziął adwokat ks. Turczynowicza z zobowią-
zaniem zwrócenia ich do Kongregacji. A oto ich treść:

Do sprawy z ks. Turczynowiczem
Ksiądz Turczynowicz jest kapłanem odznaczającym się świątobli-

wością i obdarzonym niepoślednią wiedzą. Przejęty jest gorliwością
w nawracaniu niewierzących, zwłaszcza Żydów i Tatarów. Tych, któ-
rzy się nawracają do świętej wiary, przyłączył do swego probostwa
wileńskiego św. Łazarza lub św. Stefana i utrzymywał z jałmużny.
Miał kilkanaście osób obojga płci, więc postanowił założyć z nich
zakon pod tytułem marianów. Gdy dowiedział się od ojców jezuitów,
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że w Polsce są już marianie aprobowani przez Kościół Boży, przyjechał
do nas do Polski. Oświadczył, że postanowił założyć zakon w Wilnie
oraz że ma już osoby pragnące do niego wstąpić. Ani jednym słowem
nie nadmienił, że są to nowo ochrzczeni i obojga płci. Nie wiedząc
o tym i prośbą jego zobowiązani, przyjęliśmy go serdecznie i zade-
klarowaliśmy pomoc, jeżeli fundacja dojdzie do skutku. Jako funda-
torowi daliśmy mu Regułę naszego Zgromadzenia, a on powróciwszy
do Wilna, zeznał przed urzędem, że już jest z nami związany. Biskup
był nawet zdziwiony, żeśmy chcieli połączyć się z takimi ludźmi, i za-
chował się biernie; obserwował, co z tego wyniknie. A ks. Turczy-
nowicz przyoblókł swych nowo ochrzczonych w habity, wprawdzie
innego koloru, lecz tego samego kształtu, i zaczął ich nazywać ma-
rianami.

 Gdy do nas do Polski dotarła wiadomość, że tamto zgromadzenie
składa się z nowo ochrzczonych mężczyzn i niewiast, byliśmy ogrom-
nie zdziwieni i niezadowoleni. Podjęliśmy specjalną podróż do Wilna,
aby dokładnie się poinformować. Najpierw udaliśmy się do ks. Tur-
czynowicza, żeby się dowiedzieć, co on takiego zamierza czynić prze-
ciwnego naszemu stanowi. My przecież nie będziemy przyjmować prze-
chrztów ani nie myślimy o przyjmowaniu kobiet do naszego Zakonu.
Sprzeczne byłoby to z kanonami kościelnymi i z naszym stanem. Dla
przechrztów zostały ufundowane i dobrze zaopatrzone hospicja. My
podjęliśmy się ich nauczać, ale absolutnie nie przyjmiemy ich do na-
szego grona. 

Na to ks. Turczynowicz powiedział: „Ponieważ Waszmościowie
nie chcecie ich przyjmować do siebie, to ja muszę pomyśleć o takim
zakonie, który by ich przyjął”. Po długich sporach rozeszliśmy się,
zobowiązawszy go, aby nie gromadził takich osób pod naszym tytułem
i nazwą marianów. Był jednak uparty i nie zaprzestał posługiwania
się zarówno habitem, jak i tytułem. Pozostał nieposłuszny i tak ich okre-
ślał. Twierdził, że byli bardziej od nas przywiązani do imienia Maryi
i że Najświętsza Panna nosiła popielate suknie, nie zaś białe. Wiedząc
także, że my mamy Regułę naśladowania Błogosławionej Maryi Dzie-
wicy, wziął sobie z niej jakby imię Mariavitae [mariawici]. Mówił,
że oni bardziej mieli naśladować Najświętszą Pannę. Z wielkim uporem
zakładał swój instytut, oparty na samej jałmużnie. Spodziewał się bło-
gosławieństwa i znaczniejszego zysku, a tu połowa Wilna spaliła się.
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Po pożarze byliśmy powtórnie w Wilnie, chcąc mu wyperswadować
albo doprowadzić do lepszego ułożenia i porządku te jego fundacje.
Wtedy zastaliśmy jego samego w takim habicie, jaki oni nosili. Od-
jechaliśmy, gdy nie moglibyśmy niczego na nim wymóc. Znowu druga
połowa Wilna zgorzała i spaliło się to, co było już odbudowane. Gdyby
nie te doświadczenia, zapewne już zacząłby znaczną fundację, dla nas
bardzo przeciwną.

Zakonnicy wileńscy, którzy w tym przedsięwzięciu mu sprzyjali,
wyrazili zgodę, aby jego neofici prawnie mogli kwestować. Tak też
postąpił biskup wileński, lecz zorientował się, że ks. Turczynowicz
zamyśla rzecz nieodpowiednią, czyniąc zakonników z tego rodzaju lu-
dzi. Najpierw więc biskup się sprzeciwił, a potem takim zamysłom
sprzeciwiły się zakony, zwłaszcza zakony żebracze. Gdy i to nie wy-
starczyło, wysłali na niego skargę do Rzymu, aby zabroniono mu kwe-
stowania. Ponieważ Kongregacja Rozkrzewiania Wiary uważała, że
kwestowanie na nawróconych jest uczynkiem pobożnym, wydała dekret
na korzyść, aby mógł prawnie kwestować dla nawróconych. Nie ma
natomiast wzmianki, aby oni mieli być zakonnikami. Ksiądz Turczy-
nowicz po otrzymaniu tego dekretu miał pretekst, żeby ich i siebie
nazywać prawnymi zakonnikami zatwierdzonymi przez Stolicę Apo-
stolską. Ze względu na zaistniałą sytuację przybyliśmy do Rzymu i roz-
poczynamy nasze zabiegi w sposób niżej opisany.

Z dekretu Kongregacji Rozkrzewiania Wiary upoważniającego
ks. Turczynowicza do kwesty na neofitów:

Na ogólnym posiedzeniu Kongregacji Wiary w dniu 22 lipca 1748 r.
wydano następujące rozporządzenie:

„Po pierwsze godziło się i godzi Kościołowi św. Stefana posiadać
hospicjum i przeprowadzać kwestę na jego utrzymanie. Kwesty po-
winni jednak przeprowadzać albo kapłani, albo inni, zgodnie z formą
przedstawioną w komentarzu kard. Petry do Konstytucji 16 papieża
Innocentego IV”. Ses. 1, n. 9, t. 388.
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Konstytucja ta zostanie przytoczona niżej. Teraz zaś przepisuje się
wystąpienie publiczne różnych zakonów wileńskich przeciw ks. Tur-
czynowiczowi:

„My niżej podpisani przełożeni, gwardianie, kustosze oraz inni kon-
sultorzy i asesorowie zakonów żebraczych żyjących w Wilnie – stolicy
Wielkiego Księstwa Litewskiego – po wnikliwym rozważeniu i uprzed-
niej konsultacji kapitularnej, czy to na ogólnym posiedzeniu, czy też
osobno w swych wspólnotach, zaznaczamy, poświadczamy i czynimy
wiadomym o tym, co odnosi się do nowego zakonu i instytutu pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z obu płci złożonego:

Wielebny ks. Stefan Turczynowicz, proboszcz kościoła św. Stefana,
pierwszego męczennika, nie dość wystarczająco wyrażając zamiar za-
łożenia instytutu, bez wymaganej zgody naszego zebrania kapitularnego
samowolnie i z mglistego tytułu wyżebrał świadectwo datowane 7 paź-
dziernika 1746 r. Na mocy tego świadectwa oraz innych założył jakieś
nowe zgromadzenie, oparte na samej żebraninie i jałmużnie. Był to
prawie nowy zakon z podobnym i takim samym habitem jak niektóre
zakony, różniącym się jedynie kolorem. Wzbudzało to i spowodowało
zakłócenie pokoju religijnego przez prawowanie się w Kurii Rzymskiej,
a ubogich zakonników naraziło na niepotrzebne wydatki. Nadto według
ściśle obowiązujących dekretów, konstytucji i indultów Stolicy Apo-
stolskiej, zwłaszcza Klemensa VIII z 1603 r., po dokładnym zasta-
nowieniu się nad tym szkodliwym nowym zgromadzeniem, a także
niesprawiedliwym dla nas wszystkich zakonów żebraczych żyjących
w stolicy Wilnie, nie tylko wcześniejsze świadectwo podstępnie wy-
żebrane, lecz również sporządzone niezgodnie z przepisami prawa
kanonicznego, odwołujemy i unieważniamy.

Uważając je za nieważne, jednocześnie oświadczamy i składamy
protest, gdyż to nowe zgromadzenie krzywdzi nas z wielu powodów,
zwłaszcza następujących:

1) Zgromadzenie to, opierając się jedynie na kweście i żebraninie,
nie ma określonej jałmużny i gruntu na utrzymanie tych neofitów.

2) Założone zostało w formie jakiegoś zakonu z habitem i strojem
zakonnym obojga płci: mężczyzn z tonsurą zakonną i płaszczem, na-
tomiast kobiet neofitek w stroju mniszek z welonem i w habicie za-
konnym.
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3) Taki nowy zakon powinien mieć klauzurę, a jej nie ma. Wspom-
niane mniszki zwykły biegać i włóczyć się, czasem w habicie zakon-
nym, a czasem w szatach świeckich, po ulicach, mieście i różnych
kościołach. 

4) Kobiety w zakonnym habicie wychodzą również z naszego mia-
sta do innych miejscowości i osiedli.

5) Mężczyźni w habicie zakonnym z tegoż hospicjum nie tylko
kołaczą do domów tego miasta i kwestują, ale także w innych miej-
scowościach na terytorium Księstwa, tak jak to czynią inni zakonnicy.
Ponieważ jednak są neofitami niezbyt dobrze pouczonymi o wierze
i obyczajach chrześcijańskich, wywołują wiele skandali, trwonią ze-
braną jałmużnę. Na obecnej naszej naradzie odczytany został list o pew-
nym neoficie, który mając upoważnienie od tegoż wielebnego ks. Tur-
czynowicza, nie tylko w naszym Królestwie, ale również poza nim
wiele zgorszenia wywołał wśród innowierców, chcąc zaprzeć się wiary.
Odesłany jednak został na Żmudź do rochitów i trzymany [jest tam]
w kajdanach pod strażą więzienną.

6) Ten nowy zakon jest sprzeczny z wszystkimi kanonami z ja-
kąkolwiek przyzwoitością. Nie tylko nie ma oddzielnego miejsca, ale
w tym samym miejscu i pod tym samym dachem razem mieszkają
mężczyźni i kobiety.

7) Jeżeli neofici i neofitki nie mogą zostać przyjęci do innych
zakonów, to dlaczego można zakładać z neofitów nowy zakon czy
zgromadzenie?

8) Nie wiemy, jakiego rodzaju jest ten instytut, jaką ma regułę
i jakim prawem istnieje, nie mając pozwolenia Stolicy Apostolskiej.
Wspomniany ks. Turczynowicz przez wiele lat ośmielał się tworzyć
nowy zakon i przyoblekać w habit zakonny mężczyzn i kobiety.

9) Te mniszki neofitki nie tylko w mieście Wilnie, ale i gdzie
indziej, a mianowicie w mieście Dzięcioł zostały osiedlone przez tegoż
ks. Turczynowicza. Żyje ich tam dwanaście, również w szatach mni-
szek, z welonem i habitem zakonnym.

10) Miasto Wilno ze swoimi okolicami zostało dotknięte różnymi
zarazami, wojnami i napaściami. Nie wystarcza nawet na utrzymanie
prawnych zakonów żebraczych. Bo i jak może wystarczać, jeżeli co
dnia wzrastają bezprawne kwesty i powstają zgromadzenia wbrew ka-
nonom i dekretom papieskim?
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Rozważywszy te i inne nieprawidłowości, odwołujemy, unieważ-
niamy i za niebyłe deklarujemy wyrażone przez nas świadectwa pi-
semne, oraz przyłożywszy pieczęcie, własnoręcznie podpisujemy.

Na naszym ogólnym zebraniu wszystkich zakonów, dnia 8 marca
1746 r.

br. Dominik Mosalski, kandydat świętej teologii, przeor domini-
kanów konwentu Ducha Świętego w Wilnie

br. Dominik Swołyński, lektor świętej teologii, profesor metafizyki,
generalny sekretarz dominikanów konwentu Ducha Świętego w Wilnie

br. Hilary Kozarzewski, lektor świętej teologii, zastępca magistra
studentów

br. Albert Szperkowicz, magister świętej teologii i doktor, eks-pro-
wincjał, przeor wileńskiego konwentu karmelitów

br. Egidiusz Palkiewicz, lektor świętej teologii, eks-prowincjał, kar-
melita

br. Angelus Lipski, magister świętej teologii, definitor prowincjalny,
regens wileńskiego studium generalnego karmelitów

br. Jan Maćkiewicz, lektor świętej teologii, tegoż seminarium aktu-
alny profesor i wiceprezes

br. Antoni Uszyński, eks-prowincjał, gwardian wileński Braci
Mniejszych Konwentualnych św. Franciszka

br. Bonawentura Hołdowicz, rektor teologii i definitor wileński
br. Hilarion Cylinx, rektor filozofii, definitor konwentu Braci Mniej-

szych
br. Szymon Kamiński, C. V. definitor polski
br. Ludwik Ostrowski, lektor teologii moralnej
br. Stanisław od św. Zofii, przeor karmelitów bosych konwentu

wileńskiego
br. Aureliusz Augustyn, definitor prowincji karmelitów bosych
br. Marcin od św. Józefa, definitor prowincjalny karmelitów bosych
br. Cyryl od zaślubin NMP, karmelita bosy, lektor filozofii
br. Ludwik Aureliusz od św. Floriana, karmelita bosy, lektor filozofii
br. Eustachy Łaszczewski, lektor świętej teologii, przeor wileński

zakonu pustelniczego św. Augustyna
br. Jan Kostrzewski, podprzeor, kaznodzieja zwyczajny
br. Izydor Żakiewicz, prokurator konwentu wileńskiego
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br. Michał Paszkiewicz, jubilat, eks-prowincjał, kustosz i gwardian
wileński zakonu Braci Mniejszych obserwantów

br. Franciszek Michałowski, jubilat, pierwszy eks-prowincjał pro-
wincji litewskiej, definitor

br. Franciszek Przyłęcki, lektor świętej teologii, aktualny definitor
prowincji

br. Piotr Łoza, lektor świętej teologii
br. Franciszek Samowicz, [lektor?] generalny
br. Józef Michterski, kaznodzieja konwentu
br. Hilary Srebrowski, kaznodzieja generalny

Konstytucja 16 papieża Innocentego IV. Sekcja pierwsza o zbie-
rających jałmużny n. 8 i n. 9, t. 3, w komentarzu kard. Petry: 

N. 8. Święty Sobór Trydencki chciałby, aby nie było praktyki samej
kwesty ani nawet jej nazwy. Istnieją jednak przytułki i inne dobro-
czynne miejsca dla spełniania wielu czynów miłości, które nie mogłyby
trwać bez wsparcia pobożnych wiernych. Dlatego zwracają się oni [zbie-
rający jałmużnę] do Stolicy Apostolskiej, która zwykła pozwalać na
zbieranie jałmużny, zwłaszcza przez Świętą Kongregację Soborów.
Udziela pozwolenia pod wieloma jednak warunkami, aby wspólnoty
takie nie dopuszczały się nadużyć. Formuła i warunki udzielenia tego
przywileju zostały wskazane przez Świętą Kongregację i znajdują się
w księdze dekretów, s. 350.

N. 9. Formuła i dekret z rozporządzenia Ojca Świętego za po-
średnictwem Kardynała [kościoła] św. Onufrego i Kongregacji Świętej
Inkwizycji dana została dla wszystkich. Na przyszłość licencje na zbie-
ranie jałmużny przez zakonników, szpitale, zgromadzenia i inne do-
broczynne miejsca udzielane będą według formuły, którą przedstawiono
papieżowi, a on ją zaaprobował i nakazał, aby obowiązywała, a mia-
nowicie:

Romana. Ojciec Święty na podstawie opinii kapłanów informatorów
Świętego Soboru Trydenckiego zezwolił Archikonfraterni Ducha Świę-
tego z królestwa neapolitańskiego, ze względu na podejmowane przez
nią dzieła pobożne, aby w ciągu 5 lat mogła zabiegać o jałmużnę
w tymże królestwie neapolitańskim. Jednak tylko wtedy mogą zbierać
jałmużnę, kiedy mają upoważnienie ordynariusza odnośnej diecezji wy-
mienionego królestwa. Prośba o nią i jej otrzymanie powinny być na
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piśmie, którego udziela się gratis. Przełożeni i urzędnicy tejże Archi-
konfraterni opatrzą osobę wyznaczoną w list uwierzytelniający. Nie
mogą to być włóczędzy, bez stałej siedziby, lecz znani dobrze z imienia,
ojczyzny, uczciwego życia, karności zakonnej. Nie mogą być z tych,
których wprawdzie nazywa się kwestarzami, lecz nigdy tej funkcji nie
spełniali. Tych określa się jako wyłudzających jałmużnę, nie zaś jako
kwestarzy, i Święty Sobór piętnuje takich kwestarzy. Nie mają oni
udziału w zebranej jałmużnie, która jest przeznaczona na potrzeby
wspomnianych dzieł pobożnych. Trzeba im dać jednak jakąś odpo-
wiednią i uczciwą nagrodę, byleby dokonało się to bez podstępu i ucz-
ciwie, dla pobudzenia do wierności. Następnie niech nie czynią żadnych
znaków czy błogosławieństw nad zwierzętami. Niech nie czynią gestów
czy jęków dla wymuszenia pieniędzy lub innych dóbr. Niech prosto,
pobożnie i skromnie proszą wiernych o jałmużnę: bez odwoływania
się do obowiązku, zwyczaju czy do jakichś sztuczek, albo posługując
się pretekstem odmówienia modlitwy do jakiegoś świętego. Niech nie
dają żadnego zgorszenia. Jeśli są z jakiegoś zakonu, niech to będą
profesi tego zakonu. Niech postępują uczciwie, przyjmują tylko to,
co dobrowolnie zostało im ofiarowane. Niech z powodu tego rodzaju
jałmużny nie zawierają układów, chociażby było to pożyteczne dla
tejże Konfraterni i dzieł pobożnych przez nią prowadzonych. Zanim
zostaną dopuszczeni do zbierania jałmużny, złożą przysięgę na ręce
biskupa czy wikariusza generalnego, że będą przestrzegać wszystkich
wspomnianych decyzji. Aby były one wypełniane, trzeba korzystać
nie tylko z relacji innych, a sam biskup czy wikariusz generalny po-
winien z urzędu sam nad tym czuwać. Gdyby zdarzyło się jakieś na-
dużycie, zwłaszcza co do warunków im postawionych, gdyby zawinili,
trzeba ich publicznie według swego sądu ukarać i natychmiast zakazać
im zbierania jałmużny. Postanowienie to odwołuje sprzeczne z nim
jakiekolwiek przywileje i statuty, choćby były zatwierdzone przez Sto-
licę Apostolską.

W Rzymie, dnia 9 lipca 1644 r.

Następuje opis starań o odpusty na oktawę Wszystkich Wiernych
Zmarłych, które można uzyskać w istniejących już i wzniesionych
w przyszłości naszych kościołach.
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18 kwietnia
Wcześniej, w lutym obecnego 1752 r., doręczono memoriał o od-

pusty na oktawę Dnia Zadusznego. Taka jest jego treść:
Ojcze Święty!
Zgromadzenie Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny zostało założone w Królestwie Polskim w celu ko-
niecznego wspomagania zmarłych z powodu wojny, zarazy, głodu i in-
nych nie mających żadnego ratunku. Zgromadzenie to ma specjalne
konstytucje wskazujące ten cel, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.
Dlatego wspomniani marianie zwracają się z pokorną prośbą do Waszej
Świątobliwości o udzielenie ich kościołom, już wzniesionym i wybu-
dowanym w przyszłości, odpustów wspomagających dusze w Dniu Za-
dusznym i przez całą oktawę, takich, jakie mają w Rzymie Arcybrac-
twa Dusz Czyśćcowych i Dobrej Śmierci oraz inne.

W związku z tym zostało wydane breve apostolskie 26 lutego
1752 r., pozwalające jedynie na odpust zupełny w Dniu Zadusznym.
Dlatego przekazałem inny memoriał o takiej treści:

„Ojcze Święty!
Zakonnicy ze Zgromadzenia Ojców Marianów Niepokalanego Po-

częcia Najświętszej Maryi Dziewicy usiłują wspomagać dusze w czyść-
cu cierpiące i pragnące coraz bardziej to dzieło miłosierdzia okazywać
zmarłym. Dlatego doręczyli Waszej Świątobliwości memoriał z prośbą
o odpusty zupełne na każdy dzień oktawy Dnia Zadusznego. Przywilej
taki mają arcybractwa zwane wspomagającymi oraz inne. Marianie
otrzymali wprawdzie odpusty zupełne, lecz nie na każdy dzień oktawy,
jak to mają wspomniane arcybractwa. Upadając do stóp Waszej Świą-
tobliwości, proszą więc, aby w każdym ich kościele obecnie i w przy-
szłości zbudowanym można było uzyskać odpust zupełny na sam Dzień
Zaduszny i niedzielę przypadającą podczas oktawy. Według opinii pro-
boszczów odpust udzielony w Dzień Zaduszny przysługuje wszystkim
wiernym, którzy zwykli w tym dniu udawać się do parafialnych ko-
ściołów”.
 

Inny podobny memoriał został doręczony kardynałom Kongregacji
Odpustów.

Dekret o wysłaniu drugiego breve zobaczysz niżej pod datą
26 kwietnia 1752 r.
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ZESZYT 3
(23 IV – 9 VIII 1752)

Spór z ks. Turczynowiczem89

Po przybyciu do Rzymu konferowaliśmy z komisarzem general-
nym. Spisaliśmy też punkty przeciw zakusom ks. Turczynowicza. Znaj-
dują się one wypisane oddzielnie. Na ich podstawie sporządzony został
następujący memoriał:

Eminencje i Najczcigodniejsi Panowie!
Zgromadzenie Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny zostało aprobowane przez śp. Innocentego XII i In-
nocentego XIII. Ojcowie tegoż Zgromadzenia z Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego zwracają się z pokorną prośbą i wy-
jaśnieniem do Waszych Ekscelencji. Oto ks. Stefan Turczynowicz, pro-
boszcz wileńskiego kościoła św. Stefana, niegodziwie wprowadził
w błąd Stolicę Apostolską i własnego ordynariusza diecezji wileńskiej
w stolicy Wielkiego Księstwa. Pod tymże samym tytułem Najświętszej
Maryi założył Instytut Marianów na wzór zakonu z neofitów, nawró-
conych Żydów i Turków. Oblókł w habit i szaty zakonne ludzi obojga
płci: mężczyźni nosili tonsury i płaszcze zakonne, kobiety były ubrane
jak mniszki. Sam ułożył konstytucje i ustawy dla tego instytutu. Po-
zwolił im nawet przed ukończeniem 40. roku życia zawierać związki
małżeńskie. Z tej to przyczyny powstaje wielka liczba szczególnych
skandali. A wszystko to dzieje się pod przywłaszczonym imieniem
marianów i marianek, rozciąganym na nawróconych z judaizmu męż-
czyzn i kobiety. Im to dał całkowite upoważnienie prowadzenia kwesty
na swe utrzymanie. Wszędzie, gdziekolwiek się udadzą, narażają na
wzgardę, zniesławienie i znieważenie ojców ze Zgromadzenia Maria-
nów Niepokalanego Poczęcia. Wspomniany Proboszcz dobrze wiedział,
że taka nowość wywołuje ogromną odrazę u miejscowego ordynariusza
i dlatego chciał uciec od jego oblicza, by starać się o nową fundację
i przenieść się do miasteczka zwanego Dzięcioł w tejże samej diecezji.
Składający tę prośbę nie zaniechali i nie zaniechają przeciwstawiania
się tego rodzaju nowościom. Dlatego proszą Wasze Eminencje, aby
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zechciały dać odpowiednią pomoc przeciw takim zakusom, zakazując
rozszerzania tego dziwnego Instytutu. Niech Bóg etc.90.

Pismo było przesłane „Eminencjom i Najczcigodniejszym Panom
Kardynałom Kongregacji Biskupów i Zakonników. Od Zakonników
Marianów Polskich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”.

Kongregacja Biskupów i Zakonników przygotowała pismo do bi-
skupa Wilna, domagając się informacji o instytucie ks. Turczynowicza.
Dołączyła także nasz memoriał. Wszystko to zostało wysłane pocztą
22 maja 1751 r.

Ordynariusz Wilna tak odpowiedział na powyższe pisma:
„Eminencje i Najczcigodniejsi Panowie!
Święta Kongregacja Waszych Eminencji domaga się odpowiedzi

na skargę przedłożoną przez Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia
NMP. Korzystając z pierwszej okazji, przekazuję tę odpowiedź. Do-
tyczy ona przede wszystkim ks. Stefana Turczynowicza, proboszcza
kościoła św. Stefana w Wilnie, który sprawuje opiekę nad nawróconymi
z judaizmu, opierając się na fundacji przytułku św. Łazarza, która od
dawna złączona jest z tym probostwem. Z powodu nie sprzyjających
okoliczności zaszły wielkie zmiany, spadły gwałtownie zasoby i do-
chody ludności, a wiele dóbr uległo spaleniu. Dlatego tenże ks. Tur-
czynowicz przeprowadzał kwesty, osobiście i przez neofitów, a mia-
nowicie samych mężczyzn, na ich potrzeby. Chociaż niektóre zakony
żebracze odwołały się w związku z tym do Rzymu, uzyskał poparcie
Świętej Stolicy. Dla skuteczniejszego przeprowadzania kwesty używał
stroju kapłanów diecezjalnych. Aby nie kalać tego stroju kwestą, po-
stanowił go zmienić na habit podobny do zakonnego, ale różniący
się od mariańskiego zarówno kolorem, jak i krótszym do kolan płasz-
czem. W taki habit przyodział bezprawnie swych neofitów, zarówno
mężczyzn, jak i kobiety. Zupełnie nie porozumiewając się ze mną,
przystąpił do organizowania wspólnoty, której nadał tytuł Towarzystwa
Maryi, o czym nie wiedziałem. Korzystając z jubileuszu Roku Świę-
tego, obchodzonego w Rzymie, udał się w tym swoim habicie do świę-
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tych progów i ucałował stopy samego Ojca Świętego. Obecnie nie
zaprzecza, że wyrzeknie się habitu i tytułu, który z pewnością nie przy-
należy do fundacji św. Łazarza.

Jakąkolwiek decyzję w tej sprawie podejmą Najmędrsi Ojcowie
Rady, do mnie należeć będzie, aby została przyjęta również przez niego
[Turczynowicza] oraz aby dostosować obyczaj zakonny do statutów.
Tymczasem pozostaję z najgłębszym uszanowaniem i posłuszeństwem
dla Waszych Eminencji, najoddańszy, najposłuszniejszy i najpokorniej-
szy sługa. 

Dąbrowne, dnia 25 września 1751 r.
Michał Zienkowicz, biskup wileński”.
Święta Kongregacja Biskupów i Zakonników wydała w dniu 12 lis-

topada 1751 r. następujący dekret:
„Vilnensis. Ojcom Zgromadzenia Marianów:
Ordynariusz Wilna ma nakazać bezwzględne odstąpienie od habitu

i tytułu, który nie pasuje do fundacji św. Łazarza, a został przyjęty
bez zgody tegoż ordynariusza ze względu na kwestę”.

Kongregacja zaadresowała ten dekret następująco: List do Najczci-
godniejszego Ordynariusza Miejsca. 

Tytuł wyrażony przez Świętą Kongregację: Najprzewielebniejszemu
Panu Bratu Biskupowi Wilna.

List Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników do Prześwietnego
Ordynariusza Miejscowego w Wilnie
Prześwietny i Najczcigodniejszy Panie i Bracie!
Podczas plenarnej Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników

został odczytany list informacyjny Waszej Ekscelencji z dnia 25 wrześ-
nia w związku z apelacją Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia.
Z listu wynika, że ks. Stefan Turczynowicz, proboszcz kościoła św. Ste-
fana w Wilnie i opiekun neofitów w przytułku św. Łazarza, złączo-
nym z jego prepozyturą (choć w znacznej mierze to pobożne dzieło
zostało zniszczone), ze względu na kwestę przyoblókł neofitów w wy-
myślony przez siebie habit. Wbrew wszelkiemu prawu i bez zgody
Waszej Ekscelencji utworzył z tychże neofitów instytut pod tytułem
„Stowarzyszenie Maryi”. Najczcigodniejsi Ojcowie polecają więc tros-
ce pasterskiej Waszej Ekscelencji, abyś wymienionemu proboszczo-
wi stanowczo zakazał używania habitu i nazwy, gdyż nie przysługują
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one fundacji św. Łazarza oraz były przyjęte bez zgody Waszej Eks-
celencji.

Upraszam z całego serca dla Waszej Ekscelencji pomyślności
Bożej w wykonaniu powyższego i pozostaję jako najoddańszy Brat
C. A. kard. Cavalchini.

Za abp. damasceńskiego sekretarz L. Clementini, audytor. 
Rzym, 12 listopada 1751 r.

Co zrobił adwokat ks. Turczynowicza w związku z tym rozpo-
rządzeniem? Oto z namowy i złości niektórych naszych przeciwników
zarządził przeciwstawienie się tym postanowieniom. I tak najpierw po-
zwał nas przed najprzewielebniejszego audytora papieskiego, stwier-
dzając, że sprawa ta nie należy do Kongregacji Biskupów i Zakon-
ników, ponieważ najpierw została rozpoczęta w Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary. Najprzewielebniejszy audytor sądu w Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary przyjął tę sprawę, nie uwzględniwszy naszej racji
i sprzyjając przeciwnikom.

Wtedy adwokat ks. Turczynowicza, chcąc wydobyć dla siebie nasze
dokumenty z Sekretariatu Kongregacji Biskupów i Zakonników, prze-
kazał następujący memoriał:

„Vilnensis. Do Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników. Od
Stefana Turczynowicza, proboszcza św. Łazarza w mieście Wilnie
w Polsce.

Eminencje, Najprzewielebniejsi Panowie!
Stefan Turczynowicz, proboszcz kościoła św. Łazarza w mieście

Wilnie w Polsce, najpokorniejszy petent pokornie wyjaśnia, że biskup
Wilna mocą reskryptu Waszych Eminencji z 24 września ubiegłego
roku nakazał zdjęcie habitu członkom Towarzystwa Maryi Dziewicy.
Ubrani w ten habit zbierali jałmużnę na utrzymanie i wyżywienie na-
wróconych do wiary. Nie przekroczył dekretu Świętej Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary w sprawie podtrzymywania ze swymi towarzyszami
tego pobożnego dzieła. Stąd nieuzasadnione są pretensje Ojców Ma-
rianów Niepokalanego Poczęcia z Polski. Petent pokornie prosi Wasze
Eminencje o udostępnienie dokumentów dotyczących tej sprawy, zo-
bowiązując się nic w nich nie zmieniać i je zwrócić itd.”.

Święta Kongregacja Biskupów i Zakonników wydała 21 stycznia
1752 r. następującą dyrektywę w związku z tym memoriałem: „Prze-
kazać dokumenty, czyniąc odpowiednie zabezpieczenia i uwagi”.
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Adwokat zostawił w sekretariacie zobowiązanie, że zwróci doku-
menty za 4 dni:

„Ja niżej podpisany, otrzymałem pozycję zatytułowaną »Vilnensis«”
(sześć kart) i zobowiązuję się zwrócić ją w terminie 4 dni. 9 lutego
1752 r. Giovanni Battista de Rossi”.

Pozycję tę odniósł dopiero po 2 miesiącach i to zmuszony przez
nas pozwem.

W dekrecie otrzymanym kiedyś przez ks. Turczynowicza w związ-
ku z zakonami żebraczymi, jeszcze przed naszą sprawą, znajduje się
klauzula, aby zbierający jałmużnę zachowywali się zgodnie z Kon-
stytucją Apostolską i Soborem Trydenckim (jak przedstawił kard. Petra,
t. 3, Konstytucja 16 papieża Innocentego IV, n. 9). Dlatego konstytucję
tę przejrzałem w bibliotece i jej decyzje wypisałem oddzielnie. Prze-
piszę je i przekażę naszemu adwokatowi.

23 kwietnia
Znowu miałem konferencję z naszym adwokatem. Zawiadomił

mnie, że podjął starania u sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wia-
ry odnoszące się do dekretu tejże Kongregacji. W dekrecie nie ma
mowy o habicie i nazwie, a jedynie jest pozwolenie na kwestę dla
utrzymania neofitów. Sekretariat Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
przyznał, że sprawa habitu i nazwy do niej nie należy.

24 kwietnia
Odebrałem odpusty dla kościoła mariampolskiego na uroczystości

Świętego Krzyża i na ołtarz uprzywilejowany dla tegoż kościoła.
Spotkałem p. Rossiego, adwokata ks. Turczynowicza. Nie znałem

go, ale sam odezwał się do mnie na ulicy: „Jesteśmy dobrymi przy-
jaciółmi”. Gdy zapytałem, kim on jest, odparł: „Występuję w sprawie
marianów z Wilna”. Odpowiedziałem: „Oprócz nas nie ma innych ma-
rianów. Dlaczego ks. Turczynowicz chce uzurpować nasz tytuł za-
konny?” On: „Nie potrzebujecie o tym myśleć będąc daleko od Wilna,
w innej diecezji”. Na to ja rzekłem: „Wręcz przeciwnie, jesteśmy w tej
diecezji”. Na koniec wypomniałem mu, że w żaden sposób nie może
tak być, aby tacy ludzie uzurpowali sobie imię zakonne i habit innych.
A on: „Co tam! Mamy przyjaciół wśród sędziów i zdecydują na naszą
korzyść”. I tak rozeszliśmy się.

Nb. Dziś posłałem listy do Pren, przytoczone wyżej, do pani hrabiny
i pana starosty preńskiego, korzystając z pośrednictwa p. Jana Ko-
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tarskiego z Gorczyni, powiatu kortlańskiego na Żmudzi. Przez niego
posłałem też hrabinie i panu staroście decymkę i medalik, ks. Woj-
ciechowi mosiężną dyscyplinę i medalik, a ks. bratu do Warszawy
żywot św. Ignacego91. Pan Kotarski zamierza przybyć do Częstochowy
na św. Jana, a do Sapieżyszek nad Niemnem pod Kownem na odpust
św. Bartłomieja, więc dostarczy te rzeczy.

26 kwietnia
Dnia 26 kwietnia odebrałem dekret na odpusty w oktawie Wszys-

tkich Wiernych Zmarłych i odniosłem do Sekretariatu dla otrzymania
breve apostolskiego. Treść tego dekretu jest następująca:

„Dnia 22 kwietnia 1752. Ojciec Święty na wniosek Kongregacji
udzielił odpustu zupełnego, który może być uzyskany za wiernych zmar-
łych, we wszystkich kościołach powyższego zakonu raz jeden w ciągu
oktawy. Odwołuje się inne breve już wydane na tę oktawę. CQ. M. Joba
Sekretarz”.

Dekret ten tak należy rozumieć: w jakikolwiek dzień przez cały
czas oktawy każdy wierny może uzyskać odpust zupełny, ale tylko
raz w dniu, w którym zechce. Gdy więc w poniedziałek otrzyma od-
pust, to nie może ten sam człowiek uzyskać go drugi raz w inne dni
oktawy. W konsekwencji codziennie może być odpust zupełny, ale
codziennie dla innych ludzi. Kto więc wczoraj uzyskał odpust, dzisiaj
już nie może go uzyskać.

Dekret ten odniosłem do Sekretariatu Odpustów.
27 kwietnia
Od ks. brata otrzymałem list, w którym pisze, że już dwie moje

przesyłki do naszych ojców leżą u niego. Żaden się jednak nie pokaże
i nie spyta o listy. Napisał też do ks. kanonika Krasowskiego i polecił
mnie.

30 kwietnia
Znowu miałem konferencję z naszym adwokatem. Opracował już

memoriał do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Oto jego tekst:
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o. Kazimierza o męczeństwie św. Ignacego z Antiochii. Chodziłoby zapewne o „fabulae”, czyli
opowieści.



„Memoriał w sprawie Turczynowicza92

Eminencje i Najprzewielebniejsi Panowie!
Święta Kongregacja dnia 22 lipca 1748 r. orzekła, że kościół św. Ste-

fana w diecezji wileńskiej może utrzymywać przytułek dla neofitów
pod wezwaniem św. Łazarza, złączony od dawna ze wspomnianym
kościołem. Dla ich utrzymania i wyżywienia daje pozwolenie na kwestę
pod pewnymi warunkami i zabezpieczeniami wyrażonymi w dekrecie,
czyli reskrypcie wydanym z tej okazji. Ksiądz Stefan Turczynowicz
obdarzony tym pozwoleniem wykroczył poza ograniczenia w nim za-
warte i bardzo je rozszerzył. Własnowolnie dopuścił się wielu nadu-
żyć i nieprawidłowości, co wywołało dużo zgorszenia u wiernych. Nie
zwracał się o pozwolenie ani do Świętej Kongregacji i Stolicy Świętej,
ani przynajmniej do najprzewielebniejszego biskupa wileńskiego, który
o niczym nie był informowany. Dopuścił się jeszcze gorszej rzeczy
– zamienił strój duchowny na habit zakonny, bardzo podobny do habitu
Zgromadzenia Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, które
już dawno zostało założone i przez Innocentego XII i Innocentego XIII
zatwierdzone w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim.
Nie ograniczył się tylko do tego, lecz również nazwę Towarzystwa
Maryi, właściwą i przynależną wspomnianym zakonnikom marianom,
wziął i przywłaszczył bez żadnego pozwolenia prawowitych przeło-
żonych.

Wszystkiego można się dowiedzieć z dołączonego odpisu infor-
macji lub relacji najprzewielebniejszego biskupa Wilna, przesłanych
do Kongregacji Biskupów i Zakonników, oraz z oświadczeń licznych
zakonników należących do różnych zakonów. Zostały w nich szcze-
gółowo opisane wymienione innowacje i nieprawidłowości. Oświad-
czenia te dołączamy także w wersji oryginalnej.

Wspomniani ojcowie marianie, poruszeni tymi innowacjami, od-
wołali się do Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników. Ona zaś,
po dojrzałym namyśle, jak to zwykła czynić we wszystkim, sprawę
dokładnie poznała i po uprzednim wysłuchaniu wspomnianej informacji
biskupa wileńskiego poleciła i nakazała mu, aby ks. Turczynowiczowi:
»nakazał wyrzec się całkowicie habitu i nazwy, nie związanych z fun-
dacją św. Łazarza oraz przyjętych bez zgody Waszej Ekscelencji«.
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Są to słowa dekretu tejże Kongregacji wydanego 12 listopada 1751 r.,
który również dołączamy.

Strona przeciwna, chcąc dekret ten uchylić i wyśmiać, pozwała
ojców marianów do wielebnego ojca, audytora papieskiego. Wysunęła
pretekst, że został wcześniej wydany dekret Świętej Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary i dlatego sprawa ta nie może podlegać Kongregacji
Biskupów. Przewielebny audytor papieski przychylił się do tego od-
wołania i odesłał je do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Ojcowie marianie z największą ochotą udają się do tegoż Naj-
wyższego Senatu i oświadczają, że nigdy przez myśl im nie przeszło
przeszkadzać w kweście wspomnianemu ks. Turczynowiczowi, jego
zwolennikom i alumnom. Zamierzają jedynie powstrzymać ich, aby,
jak zwykło się mówić, nie ścinali sierpem zboża należącego do innych,
aby nie uzurpowali sobie ich tytułu i habitu do przeprowadzenia takiej
kwesty.

Dlatego ojcowie marianie proszą bardzo Wasze Eminencje, aby
albo odesłać sprawę do Kongregacji Biskupów i orzec, że nie należy
ona do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, albo łaskawie wskazać na
dekret Kongregacji Biskupów, polecając wymienionemu Stefanowi Tur-
czynowiczowi, aby przestrzegał zakresu uprawnień sobie przyznanych.
Dlatego etc., etc. 

W nagłówku: Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w sprawie
Zgromadzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP w Królestwie
Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim”.

Maj
2 maja
Oddałem adwokatowi wszystkie wyżej wspomniane oryginalne do-

kumenty. Ma je przekazać razem z przepisanym memoriałem do Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary. Trzeba będzie upomnieć się o te świa-
dectwa odnoszące się do sprawy, aby nie zawieruszyły się w Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary lub u adwokata.

4 maja
Dotarł do mnie liścik od p. brata, w którym nie obiecuje żadnego

wsparcia na drogę. Nasze listy nadal leżą w Warszawie, bo nikt z na-
szych o nie się nie pyta.
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14 maja
Wszystkie wyjaśnienia dotyczące instrukcji rozpoczęcia procesu

beatyfikacyjnego naszego Czcigodnego Ojca Założyciela oddałem ad-
wokatowi od kanonizacji. Wziąłem od niego własnoręczne pokwito-
wanie.

U ks. Alfonsa Kukulskiego, rezydenta prowincji małopolskiej oj-
ców obserwantów św. Franciszka, zaciągnąłem pożyczkę w kwocie
7 cekinów (słownie siedem) na spłacenie tego długu. Dałem mu kartę
obligatoryjną.

Czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie z ks. Turczynowiczem
w związku z memoriałem przekazanym do Kongregacji Rozkrzewiania
Wiary.

Z adwokatem konferowałem w sprawie warszawskiej Mons pie-
tatis93 i przekazałem listę do ułożenia memoriału.

18 maja
Przyszedł list z Polski od Wielce Czcigodnego Ojca Proboszcza,

pisany w Skórcu 19 kwietnia. Drugi list od ks. brata; właśnie odesłał
do Ojca Proboszcza moje listy odnoszące się do sprawy w Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary i misji portugalskiej.

20 maja
Przestroga od p. Kosa94, a raczej pogróżka, abym myślał o sobie

i miał się na baczności, lecz nie wiem, czego chce. Panicz ten jest
skryty, straszy lub chce przerazić, myśląc, że mam wiele pieniędzy,
aby mi opróżnić sakiewkę, jak obiecali. Zobaczymy, co wyniknie z tych
pogróżek, bo nasza nadzieja spoczywa w Bogu i Niepokalanej Dzie-
wicy, a nie w sakiewkach.
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93  Mons pietatis albo Depositum Apostolorum to bank pobożny pożyczający ubogim.
Michał Wyszyński, łowczy sandomierski, ok. 1743 r. ofiarował na ten cel 5 tys. zł „bractwu
miłosierdzia” przy kościele misjonarzy w Warszawie. Zob. Z. Gloger, Encyklopedia Staropol-
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94  Nie wiadomo o kogo konkretnie chodzi. Rodzina Kosów była związana z dworem
saskim. Józef Kos, wojewoda inflancki, był kierownikiem wyprawy po Europie królewicza
Fryderyka Augusta, późniejszego Augusta III. Zob. Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny.
Red. I. Kaniewska, Kraków 1997, s. 188nn oraz PSB, t. XIV, s. 186-192.



Sposób wprowadzania w naszych kościołach odpustów za zmarłych
w oktawie Dnia Zadusznego

Najpierw trzeba specjalny przywilej nadany naszemu Zakonowi
przez Stolicę Apostolską przedstawić miejscowemu ordynariuszowi,
w którego diecezji znajduje się klasztor. Potem należy prosić o apro-
batę, ale w oddzielnym dokumencie, bo breve jest dane na zawsze.
Nie byłoby więc możliwe, aby każdy biskup pisał swą aprobatę na
jednym. Mogą, jeżeli chcą, podpisywać się na breve. 

Wcześniej trzeba zapowiedzieć wprowadzenie tego nabożeństwa
i wyznaczyć dzień. Wydaje mi się stosowne, aby takim dniem wpro-
wadzającym była sobota w oktawie Dnia Zadusznego, po południu,
aby nazajutrz w niedzielę nabożeństwo mogło się odbywać nieprzer-
wanie. Będzie to wygodniejsze dla spowiadających się i dla większego
napływu ludzi. Trzeba polecić namalować na płótnie, choćby słabymi
farbami, obraz takiej wielkości jak w głównym ołtarzu lub większy
i tak go przybrać, aby mógł być niesiony podczas intronizacji. Na
obrazie ma być wizerunek Najświętszej Panny w bieli, całej w ob-
łokach. Niżej czyściec z różnymi duszami, dwóch marianów na skale
niby nad czyśćcem klęczący, z książeczką i decymką w jednej ręce,
a w drugiej naczynia, z których wodą zalewają ogień czyśćcowy. Taki
obraz został już namalowany i zawiesza się go na Dzień Zaduszny
w Wieczerniku. Tylko nie malować żadnych trupich głów, a to ze
względu na wystawienie Najświętszego Sakramentu. Obraz taki po po-
święceniu, wraz z przywilejem, najlepiej ustawić w formie ołtarza poza
wsią lub cmentarzem, przystroić gałązkami świerków lub jodły albo
jakimś obiciem. Tu i ówdzie namalować dusze w płomieniach, choćby
na papierze. W kościele mogą być zawieszone kartki z wyobrażeniami
dusz różnego stanu, a najwięcej w szyszakach, w szkaplerzach itd. 

W Górze zaś, że jest to w Kalwarii, cały nasz kościół ma być
ubrany żałobnie. Wszystkie boczne ołtarze w żałobie z trupimi gło-
wami, ze śmiercią i różnego rodzaju duszami w płomieniach. Nato-
miast ołtarz główny należy przystroić uroczyście ze względu na wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu, codziennie przez jedną godzinę.
Antepedium u wielkiego ołtarza nie może być ubrane na czarno i tu
nie wolno malować żadnej trupiej głowy lub śmierci, chyba że tu i ów-
dzie dusze w płomieniach. Cały natomiast kościół niech będzie przy-
brany w żałobny kolor, ze śmierciami, z trupimi głowami, z duszami
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w płomieniach, aby lud bardziej pobudzić do pomocy zmarłym. Dlatego
też trzeba umieścić różne napisy z Pisma św. przypominające Dzień
Zaduszny i dusze czyśćcowe.

Po dokonaniu tego poprowadzić procesję z kościoła do miejsca,
gdzie jest obraz i przywilej, nawet z uroczystymi sztandarami żałob-
nymi, ze śpiewem oficjum, czyli godzinek, albo z innym nabożeństwem
za zmarłych. Wydaje mi się, że o. Aleksy kazał drukować jakąś pieśń.
Obraz niech niosą w procesji nasi w dalmatykach, a inni niech niosą
dokument przywileju. Nie oryginał jednak, który trzeba troskliwie strzec
in perpetuum, i jeden nie może być wszędzie, ale kopię przepisaną
dużymi literami. Po przyjściu do kościoła umieścić obraz w wielkim
ołtarzu, aby tam znajdował się przez całą oktawę. Kopię zaś przywileju
umieścić gdzieś z boku, aby każdy, kto umie, mógł ją przeczytać.
Należy wygłosić przemówienie pobudzające do współczucia dla dusz,
jedno, kiedy się bierze obraz z wyznaczonego miejsca, drugie – przy
umieszczaniu obrazu w ołtarzu. Na środku kościoła umieścić jakby
mauzoleum w żałobie, z napisami, ze śmiercią, z trupami. To jakby
jakaś urna na wielkim katafalku, a nie prosta trumna. Nie może jednak
zasłaniać wielkiego ołtarza i wystawionego Najświętszego Sakramentu
otoczonego kilkoma świecami.

Takie zaś powinno być nabożeństwo w kościele: codziennie uro-
czysta śpiewana Msza św. za zmarłych, jak w rocznicę, nawet w świę-
to, na co jest pozwolenie w dekrecie, prywatna zaś Msza św. powinna
być odprawiana z formularza święta [zmarłych]. Po zakończeniu Mszy
z formularza na rocznicę kapłan zmienia czarne szaty na uroczystą
białą kapę, asysta też zakłada białe szaty i dokonuje wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu, które powinno trwać godzinę. Na zakończenie
należy odprawić jakieś krótkie nabożeństwo za zmarłych i pobłogo-
sławić wiernych Najświętszym Sakramentem. Nigdy jednak nie robić
procesji z Najświętszym Sakramentem. Natomiast codziennie powinna
być nauka pobudzająca lud do współczucia dla dusz, do udzielenia
im możliwie największej, tak bardzo im koniecznej pomocy. Ponieważ
nauka ta ma być wygłoszona na zakończenie Mszy św., odprawianej
uroczyście według rocznicowego formularza, nie można jej przedłużać.
Zaraz po kazaniu następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu
o godzinie jedenastej. 
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Podczas wystawienia można odprawiać Mszę św. tylko przy bocz-
nym ołtarzu. Natomiast przy wielkim ołtarzu w czasie wystawienia
zawsze powinno klęczeć dwóch braci albo kleryków, a gdyby ich nie
było, dwóch świeckich w komżach. Codziennie po południu mają od-
mawiać lub śpiewać jutrznię, a to dla wygody spowiadających się z ra-
na. Chodzi o to, aby księża zamiast odmawiać brewiarz, słuchali spo-
wiedzi. Mogą to czynić także po południu, gdy niektórzy ludzie będą
przygotowani do spowiedzi. Trzeba w kazaniach i spowiedziach przy-
pomnieć wiernym, aby ofiarowali za zmarłych swoją spowiedź, Ko-
munię św., jałmużnę oraz pielgrzymki do naszych [mariańskich] ko-
ściołów i nabożeństwo.

Instrukcja ta odnosi się do kościołów, które obecnie posiadamy.
Nie trzeba się martwić o jej zasięg na przyszłe fundacje, jeżeli Pan
Bóg takimi nas obdarzy. Powyższe nabożeństwo będzie można wpro-
wadzić wraz z osiedleniem się zakonu. Wystarczy je zapowiedzieć
i wprowadzić, nie pytawszy o zgodę miejscowego ordynariusza. Inne
zakony też tak wprowadzają swoje nabożeństwa. Teraz natomiast po-
trzebne jest pozwolenie, ponieważ zaczyna się to, czego dotychczas
nie było. Wywołałoby to zdziwienie biskupów, gdybyśmy ich nie po-
wiadomili. Natomiast gdy wprowadzą nas na nowe miejsce, zakłada
się, że wprowadzeni jesteśmy razem z przywilejami przysługującymi
Zgromadzeniu.

Posyłam wycięty wzór urny na katafalk. Powinna być zrobiona
przez stolarza, nie jak kwadrat, lecz dłuższa niż szersza. Można zrobić
ją również z papieru sklejonego i pomalowanego, jako kamień czy
marmur, jakby było to naczynie kamienne przykryte kamieniem. Przez
środek kreska dłuższa około czterech piędzi, wszerz zaś trzy albo trochę
mniej. Urna może stać na czterech trupich główkach na katafalku. 

Nie można odprawiać uroczystej Mszy św. według formularza rocz-
nicowego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Dopiero
po zakończeniu Mszy św. śpiewanej i wygłoszeniu kazania dokonać
wystawienia Najświętszego Sakramentu. Na początku nie ma żadnego
śpiewu ani błogosławieństwa wiernych, lecz samo wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i okadzenie w milczeniu. Kwadrans przed po-
łudniem śpiewa się jakieś nabożeństwo przed Najświętszym Sakramen-
tem za zmarłych albo pieśń, która jest w książeczce o. Aleksego. Na
zakończenie udziela się błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem
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bez żadnego śpiewu kapłana, lecz z delikatnym graniem organów, bez
zgiełku bębnów. Podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramen-
tem lud może śpiewać 3 razy „Wieczne odpoczywanie racz im dać,
Panie”. Dlatego należy powoli czynić znak krzyża Najświętszym Sa-
kramentem, aby można było 3 razy prześpiewać wezwanie za zmarłych.
Taki jest zwyczaj tu, w Rzymie.

List 12 do o. Kajetana Wetyckiego95

Rzym, dnia 27 maja
Przesyłając należne uszanowanie Najczcigodniejszemu Ojcu, od-

pisuję na list z 19 kwietnia ze Skórca. Najpierw dziękuję za odesłanie
kwoty dla panów adwokatów za instrukcje do procesu Czcigodnego
Ojca Założyciela. Już naprzykrzali mi się i ledwo mnie znosili. A tu
ciągłe spotkania z przeciwnikami, bo w związku ze sprawą z ks. Tur-
czynowiczem musieliśmy być wiele razy w Kongregacji Rozkrzewiania
Wiary. Mam nadzieję, że wkrótce sprawa się zakończy. Musiałem jed-
nak zapożyczyć się u ks. Alfonsa, rezydenta, na 7 cekinów, które należy
szybko zwrócić. Przybył on bowiem w sprawach swej prowincji, ale
mnie w naglącej potrzebie pomógł, bo pewnie adwokaci zostawiliby
mnie samego w trudnej sytuacji. Trzeba więc jak najprędzej odesłać
ks. Rezydentowi te 7 cekinów, co wynosi 8 czerwonych złotych. W ban-
ku za złoty czerwony dają tylko 18 paulów, a cekin ma 20 i pół paulów.
Na dokończenie całej sprawy trzeba przysłać drugie tyle, czyli znowu
8 czerwonych złotych, a więc razem 16 czerwonych złotych. Bardzo
proszę złożyć te kwoty jak najszybciej u mojego ks. brata, a on przyśle
mi je przez bank. Gdy zaś dekret zostanie wydany, trzeba go oprawić,
przebieg sprawy wydrukować i wydrukowaną posłać do Wilna, a przy-
najmniej same dekrety, których będzie trzy lub cztery.

Cierpię z powodu ustawicznych pogróżek przeciwników, lecz zno-
szę to z radością ze względu na miłość Niepokalanego Poczęcia, a dla
poparcia tej tajemnicy nie wahałbym się nawet przelać krwi. Prze-
wielebny Ojciec pisze, że nie może sprowadzić sędziów do rozpoczęcia
procesu. Nie ma potrzeby teraz sprowadzać sędziów, bo byłoby to
bardzo kosztowne. Wystarczy, aby cały ten proces mógł i powinien
toczyć się w urzędzie w Warszawie. Sprawa ta może przecież długo
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potrwać, czyżby więc sędziowie mieli u nas mieszkać? Trzeba dobrze
przeczytać przesłane przeze mnie informacje. Przekazują one zupełnie
wystarczające wyjaśnienie, zarówno w moich listach, jak i w instru-
kcjach adwokatów. Sędziowie powinni przybyć na jeden lub dwa dni
dopiero dla zbadania zagadnienia kultu po zakończeniu procesu o sła-
wie świętości.

Przestrzegam między innymi, aby dobrze rozpatrzyć pisma Czci-
godnego Sługi, badając, które są jego, odrzucając inne, aby w cudzych
pismach nie znalazło się czegoś podpadającego cenzurze, co przypi-
sywano by Ojcu. Zdaje mi się, że są tam w archiwum kazania pisane
na kartkach, bez początku i końca. Wydaje mi się, że nie były pisane
jego ręką. Jeżeli nie byłoby to jego pismo i styl, to trzeba odrzucić.
Tak samo trzeba postąpić z innymi takimi kartkami, aby się coś nie
wmieszało w jego pisma.

Upoważnienie do rozgrzeszania z przypadków wyszczególnionych
w Bullae Caenae96 można będzie uzyskać nie w tym jednak miesiącu,
lecz pewnie dopiero po uroczystości św. Piotra. Teraz bowiem Ojciec
Święty przebywa w zamku, nasze 3 mile za Rzymem, dla nabrania
zdrowego powietrza, więc „akta milczą”. Nie uważam natomiast za
potrzebne starać się o odpusty dla kościoła w Suchożebrach, gdyż będą
potrzebne dopiero za 3 lata. Dokumenty mogłyby gdzieś zaginąć przez
ten czas. Pozwolenie na nowicjat w Mariampolu w starostwie preńskim
zależy od Kongregacji Biskupów i Zakonników. Będzie można je uzy-
skać dopiero wtedy, kiedy obejmiemy placówkę i zostaniemy wpro-
wadzeni. Dokona się tego dekretem biskupa, gdyż Kongregacja prześle
informację do miejscowego ordynariusza.

Posyłam przywilej Stolicy Apostolskiej na oktawę Dnia Zadusz-
nego. Otrzymałem go z wielką trudnością, nie tyle ze strony Ojca
Świętego, bo on pochwalił moje starania i wyraził zgodę, ile ze strony
Kongregacji Odpustów. Mówiono, że prośba jest o rzecz niesłychaną
i szczególną. Musiałem przekazywać znowu kilka memoriałów do Kon-
gregacji i chodzić osobiście z dziesięć razy. Trzeba było pokazać Kon-
stytucje, że jesteśmy instytutem dla wspomagania zmarłych. Wydawało
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(1610) za papieża Pawła V.



im się bowiem, że za dużo chcemy, prosząc o przywileje na zawsze
i dla całego Zgromadzenia, dla kościołów już istniejących i wybudo-
wanych w przyszłości. Kardynałowie musieli się w końcu zgodzić, bo
przecież sam Ojciec Święty nam sprzyjał. Wydano więc dekret, aby
można było uzyskać odpust zupełny jedynie w Dzień Zaduszny, a w in-
ne 7 dni oktawy – 7 lat odpustu. Miałem już w rękach breve i za-
płaciłem za nie. Przeczytałem, że został przyznany odpust zupełny je-
dynie na sam dzień wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zno-
wu odwołałem się do Ojca Świętego i otrzymałem odpusty zupełne
na wszystkie dni oktawy. Każdy może jednak zyskać odpust tylko
w jednym przez siebie obranym dniu oktawy, w drugim już nie, chyba
że dopiero na przyszły rok. Chodzi o to, aby się kto nie odważył,
dostąpiwszy dziś jednego dopustu, wkrótce starać się o drugi. W przy-
wileju zaznaczono: „Chcemy zaś, aby inne odpusty zostały zniesione”,
a to dla podkreślenia, że poprzedni dekret ze względu na ten stracił
swą moc wiążącą. Za szczególną łaskę Opatrzności trzeba uznać fakt,
że niewiele nas to kosztowało, bo tylko 6 cekinów. Miałem je jeszcze
z Polski; oszczędzałem na tę sprawę w wydatkach na swoje potrzeby.
Zostało mi już tylko 5 paulów i 4 bajoki. Inni za takie dokumenty
zwykle płacą po kilkadziesiąt skudów, a niekiedy i więcej. Musiało
się to stać za przyczyną Najświętszej Panny, miłosiernej dla zmarłych.
Godzi się więc tę Jej opiekę wpisać w naszą księgę protokółów. Nikt
tu nie spodziewał się tego, a chyba wszyscy mówili, że ta łaska w Kon-
gregacji Odpustów będzie drogo kosztować. Za zgodę na wybudowanie
jednej publicznej kaplicy płacą po 50 i więcej skudów.

Posyłam do fundacji mariampolskiej odpusty na uroczystość Krzyża
Świętego i na ołtarz uprzywilejowany. Nie trzeba ich jeszcze ogłaszać
i prosić o licencję miejscowego ordynariusza, zanim nie zostaniemy
oficjalnie wprowadzeni za jego zgodą, aby nie mówiono, że już sami
się rządzimy. Posłałem już Drzewo Życia [relikwie Krzyża Świętego]
i relikwie św. Franciszki Rzymianki, które trzeba z wielką okazałością
wprowadzać. Najlepiej będzie to uczynić osobno, ze względu na wię-
kszą częstotliwość nabożeństw. Dawno już pisałem przewielebnemu
Ojcu, jak i przez kogo przekazałem te relikwie. Ponieważ nie otrzy-
małem dotąd żadnej odpowiedzi, proszę mi napisać, czy dotarły listy
ode mnie – jeden z 19 lutego pisany do ks. asystenta Kazimierza,
a do Wielce Czcigodnego Ojca z: 28 lutego, 4 marca, 11 marca, 18 mar-
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ca, 25 marca. W tym ostatnim był list od o. Komisarza. Wszystkie
zaś są bardzo ważne. Nie mając na nie żadnej odpowiedzi, obawiam się,
czy aby nie wpadły w ręce przeciwników. Nie spodziewałbym się tego,
powierzyłem je bowiem w bezpieczne ręce. Nie otrzymując jednak
odpowiedzi od Wielce Czcigodnego Ojca, mam te obawy i proszę mnie
o wszystkim powiadomić. A jeśli, Najczcigodniejszy Ojcze, odjeżdżasz
gdzieś dalej, proszę też o napisanie do mnie. Będę wiedział, dlaczego
listy nie przychodzą na czas. A może komuś z naszych zlecić, aby
czuwał nad pocztą i powiadomił mnie, choćby na małej kartce?

Jeśli wysłannicy jeszcze nie wyruszyli do Rzymu, to proszę ich
jak najprędzej przynaglić, aby monarcha portugalski był zadowolony.
Proszę jak najprędzej przysłać pocztą do mnie list dla ministra ge-
neralnego, który przebywa w Madrycie. W Rzymie trzeba długo czekać
na odpowiedź z Madrytu, może szybciej będzie z Portugalii.

Ksiądz Jan niech już nie sprawdza w Skórcu, czy ojcowie ber-
nardyni z Łukowa złożyli pieniądze od eks-prowincjała dla ks. Re-
zydenta, bo już powiadomiono, że zostały posłane przez inną okazję.
Proszę mi oznajmić, kiedy nasi mają wyruszyć z Polski, a może już
wyruszyli do Rzymu, i którędy będą szli – przez Tyrol, Florencję czy
Padwę i Loreto. Mam ważny powód, aby się do mnie odezwali z drogi
przez pocztę, kierując listy w kopercie do o. Aleksego w klasztorze
św. Franciszka ad Ripam.

Odesłałem breve apostolskie na oktawę Dnia Zadusznego, a drugie
takie samo dla Portugalii zostawiłem przy sobie, bo postarałem się
w sekretariacie o wypisanie duplikatu, choć wiązało się to z większymi
wydatkami.

23 maja
Nawiedzając kościół stacyjny św. Anastazji, dostąpiłem łaski od

prałata tego kościoła. Pozwolił mi wejść na ołtarz i oglądać welon
Najświętszej Panny. Widziałem, że był biały, a nie siwy lub popielaty.
Tam też jest płaszcz św. Józefa. Relikwie te są autentyczne i bar-
dzo dawne. Na prośbę króla polskiego Augusta III, Ojciec Święty Be-
nedykt XIV szczęśliwie panujący dał cząstkę owych relikwii z szat
i płaszcza do Saksonii. Kościół jest bardzo stary. Jest w nim miej-
sce, gdzie przechowuje się te relikwie. Odprawiał w nim Mszę św.
– św. Hieronim, a św. Grzegorz Wielki każdego roku nawiedzał go
4 razy, również dla uczczenia relikwii.
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Nb. Trzeba będzie przez jakiegoś monarchę starać się o udzielenie
także i nam tych świętych relikwii. Kościół ów został odnowiony przez
kardynała narodowości portugalskiej i kosztownie ozdobione jego ścia-
ny sztukaterią i malowidłami, a zakrystia wyposażona w drogi sprzęt,
który mi pokazywano. Znajduje się tu wiele innych relikwii, tutaj też
są groby św. Anastazji i wielu innych męczenników. Kościół ma aż
cztery nabożeństwa stacyjne w ciągu roku, a najokazalsze w Boże Na-
rodzenie.

27 maja
Wysłałem wyżej napisany list do Wielce Czcigodnego Ojca Pro-

boszcza. Pisałem następnie do ks. brata, zapewniając o wyrobieniu od-
pustu dla Mons pietatis i już przekazałem memoriał Ojcu Świętemu.
Pisałem bratu, aby wcześniej zawiadomiono ks. Biskupa, zanim zostanie
poproszony o informację co do Mons pietatis. Prosiłem ks. brata, aby
mi dał znać, czy wszystkie siedem listów dotarło do naszych.

Czerwiec
1 czerwca
Otrzymałem dopiero teraz odpowiedź na mój list z 19 lutego od

o. Kazimierza, asystenta. Napisał 27 kwietnia z Puszczy, ale nie wspom-
niał nic o tych, którzy mieliby się udać do Portugalii.

Tego samego dnia zostałem wezwany do Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary w sprawie ks. Turczynowicza i dlatego odbyłem naradę
z adwokatem.

9 czerwca
Znowu zostałem pozwany przez przeciwną stronę „turczynowiczo-

wską” przed najdostojniejszego kard. Bardiego, referenta sprawy
w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W związku z tym odbyłem na-
radę z adwokatem.

List do ks. Massalskiego, pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego97

Biegnę stąd do łaskawego serca Jaśnie Wielmożnego Mości Dobro-
dzieja, odzywając się z należnym ode mnie uszanowaniem. Polecam
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siebie i mój Zakon nieodmiennej jego życzliwości, abyś tak jak w Rzy-
mie, również przed Jaśnie Wielmożnym Księdzem Biskupem Wileń-
skim i jego koadiutorem i gdziekolwiek byłoby potrzeba, otoczył nas
swą protekcją. Zechciej nas wspierać, aby Zakon Mariański nie został
rozdwojony. Nie czytamy przecież, aby ktoś kiedykolwiek rzucał losy
o sukienkę Najświętszej Maryi Panny. Wydaje się też słuszne, że Zgro-
madzenie Maryi Panny nosi białe szaty wskazujące na biel Jej nie-
winności. Nie można bowiem dla Najświętszej wynajdywać popielatej
szaty pokutnej, która miałaby oczyszczać wrzody Łazarza. Odpowied-
niejsze jest takie zgromadzenie, które składa się z ugruntowanych
w wierze, a nie utworzone z nowo ochrzczonych. Wiadomo przecież
ks. Biskupowi i Jaśnie Wielmożnemu Mości Dobrodziejowi, że w Rzy-
mie otrzymałem dekret, aby nie nosili habitu i nazwy. Nie zdołają
odwołać tego dekretu, chociaż strona ks. Turczynowicza odwołała się
do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary pod pretekstem, żeśmy przeszka-
dzali im w przeprowadzaniu kwesty na neofitów. Jest to zmyślony
pretekst, bo my nic nie mamy przeciw ich kweście czy szpitalowi
dla nich. Występujemy jedynie dlatego, że przywłaszczyli sobie naszą
nazwę i habit popielaty, przypisany przez nich Najświętszej Pannie.

Zresztą, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary nie zakłada żadnych
zakonów, lecz troszczy się o misje w państwach heretyckich oraz
w królestwach pogańskich i niewiernych. Królestwo Polskie i Wielkie
Księstwo Litewskie jest natomiast królestwem Chrystusowym i kato-
lickim. Czy słuszną jest rzeczą, aby Kongregacja Rozkrzewiania Wiary
zapuszczała sierp, gdzie czuły pasterz wileński znajduje się z wielu
gorliwymi kapłanami i zakonnikami przy swoich owcach? Nie sam
tylko ks. Turczynowicz jest tam głosicielem wiary, jak to trąbi jego
adwokat. Zapewne dobrą i chwalebną jest rzeczą, aby nawróceni na
wiarę neofici mieli swoje schronienie i wychowanie, ale nie jako za-
konnicy, co jest sprzeczne z kanonami. I tu, w Rzymie, znajduje się
przytułek dla neofitów, ale nie przywłaszczają sobie nazwy czy stroju
jakiegoś zakonu. Oni sami i ich niewiasty chodzą wprawdzie w strojach
jednakowego koloru, lecz takich, jakie noszą mężczyźni i kobiety
świeckie, bez płaszczów zakonnych i bez welonów. Takim żenić się
trzeba, a nie składać profesję: ledwo są zdolni do zachowania wierności
małżeńskiej, a co mówić dopiero o zachowaniu ślubów zakonnych.
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Jedyny więc mój Jaśnie Wielmożny Dobrodzieju, ze względu na
cześć Najświętszej Panny oraz splendor przemożnego domu swego,
zechciej w swoich stronach być protektorem i obrońcą naszego Zakonu
Mariańskiego. Nie dopuszczaj, aby rozszerzał się kąkol, który mógłby
szkodzić honorowi Matki Bożej przez swe wrodzone niestateczności,
zarówno w wierze, jak i w obyczajach. Zjednasz sobie tym zasługę
u Matki Bożej i wieczne zobowiązanie naszego Zakonu, że będziemy
ustawicznymi orędownikami przed Bożym Majestatem w intencji ca-
łego Jego prześwietnego domu, a ja jako jeden z nich najpokorniej
podpisuje się, Jaśnie Wielmożnego Pana Dobrodzieja.

24 czerwca 
Wysyłam ten list do ks. Massalskiego. Piszę do ks. brata, że me-

moriał został już przekazany Ojcu Świętemu przez relatora. Posyłam
kopię memoriału, radząc, aby szukali poparcia króla i Rokietaniego98,
który tam się teraz znajduje.

Niewiele zrobiłem w tym miesiącu. Z powodu nadzwyczajnego
upału nic nie można zrobić, a i zdrowie moje podupadło. Czytam po
trosze wspaniałą książkę o. Piotra de Alvy y Astorgi broniącego Nie-
pokalane Poczęcie99.

30 czerwca 
Byliśmy z adwokatem na audiencji u kard. Bardiego, prefekta Kon-

gregacji Rozkrzewiania Wiary. Poinformowany obszernie o naszej
sprawie z ks. Turczynowiczem, przyrzekł nam poparcie. Zaznajomiłem
go z naszym Zgromadzeniem, gdyż pytał mnie o to.

Podczas obiadu doręczono mi pozew przeciwnej strony, abym dziś
po trzeciej godzinie stawił się przed audytorem wspomnianego kar-
dynała. Udałem się z tym pozwem do adwokata, lecz on nie zgodził
się, aby dziś pójść, gdyż i to wezwanie, i rozkaz stawienia się dzisiaj
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wykraczają poza odpowiedni zwyczaj100. Zobowiązał się, że jutro po-
nownie pójdzie ze mną zarówno do kardynała, jak i do audytora.

Wezwanie zaś dotyczyło wątpliwości związanej z nazwą Towa-
rzystwa Maryi św. Łazarza i habitem noszonym przez tych, którzy
pouczają neofitów w wierze i w tymże habicie przeprowadzają kwestę.
Tak więc nasz adwokat udał się zarówno do kardynała, jak i do jego
audytora, gdzie też był adwokat ks. Turczynowicza. Powiedziano, że
tę sprawę odeślą do ordynariusza wileńskiego. Adwokat ks. Turczy-
nowicza tłumaczył, że ten biskup z powodu słabości traci pamięć i jest
niestały. Pozwolił ks. Turczynowiczowi na taki stan, teraz znowu za-
przecza. Gdy mi to wytłumaczył nasz adwokat, stanąłem w obronie
czci księdza biskupa.

Lipiec
2 lipca
Znowu spotkałem się z adwokatem i oznajmiłem mu, że ks. Tur-

czynowicz już zdjął habit. A zatem jedynie neofici używają habitu
i nazwy, nie jakieś katolickie zgromadzenie służące temu zbożnemu
dziełu, ale neofici.

3 lipca
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała dekret potwierdzający

dekret Kongregacji Biskupów i Zakonników, aby zdjęto habit i nazwę.
Nazwa „Towarzystwo Maryi św. Łazarza” jest wielkim bluźnierstwem
przeciw wierze, a to dlatego, że żydzi talmudyści odważyli się nazwać
Najświętszą Pannę siostrą Łazarza i grzesznicą, z której miał się na-
rodzić Chrystus. Noszenie więc takiej nazwy oznacza powtarzanie
bluźnierstwa żydowskiego. Siostrą św. Łazarza jest św. Maria Mag-
dalena, a nie Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża. Habit zaś noszą
nie ci, co uczą neofitów, lecz oni sami. Im zaś należy się jedynie
tytuł „Konfraternia Nowych Chrześcijan”.

4 lipca
Dałem krótką informację o naszym Zgromadzeniu adwokatowi Vi-

tellemu. Ma on jechać do Neapolu i obiecał zabiegać u kard. Coscia
o kościół NMP in Navicella, ponieważ jest to jego kościół tytularny.
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5 lipca
Mówił mi mój adwokat, że jakiś zakonnik, norbertanin czy inny

w białym habicie, był na rozmowie u kard. Bardiego. Adwokatowi
powiedzieli o tym słudzy kardynała. Wywołało to ogromne zdziwienie.
Nie rozumiem, kto by to mógł być. Myślałem, że to ktoś z domini-
kanów. Ale odpowiedzieli, że to nie był dominikanin.

Tego dnia p. Gian Battista dokończył obraz Niepokalanego Poczęcia
NMP i przyniósł mi, a ja zaraz go poświęciłem.

Po południu byliśmy u prałata Lercariego, sekretarza Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary, który powiedział nam o przychylnym dekrecie.
Kazał go przynieść i czytał, obiecując przekazać go w gotowej formie
za 10 dni na moje ręce wraz z listem do biskupa wileńskiego od Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary. Bogu niech będą dzięki, że nie zo-
staliśmy zawiedzeni w naszej nadziei.

Nb. Zawsze trzeba przeciwstawiać się nie tylko habitowi, ale i na-
zwie tej konfraterni turczynowiczowskiej. Przywłaszczają sobie bowiem
nazwę, co jest bluźnierstwem przeciw Najwybrańszej Dziewicy. Chcą
zwać się Towarzystwem Marii św. Łazarza, czyli Marii Magdaleny,
nierządnicy. Bluźnią, jakby ona, a nie kto inny, miała być matką Chry-
stusową, jak to wyczytałem w wielu kontrowersjach odpierających za-
rzuty talmudystów. Powoływanie więc takiego Towarzystwa Marii
św. Łazarza, jest okazją do bluźnierstwa żydów o Niepokalanie Po-
czętej Najświętszej Boga Rodzicielce. Tu dopiero widać nieuporząd-
kowaną gorliwość ks. Turczynowicza. Przedstawię to w liście do bi-
skupa wileńskiego, gdy, jeśli Bóg pozwoli, będę przesyłał dekret. List
ten podaję niżej.

Przekazałem memoriał do papieża w sprawie upoważnienia naszych
kapłanów do rozgrzeszania od przypadków wskazanych w Bullae Cae-
nae i pozwolenie na czytanie książek zakazanych. Memoriał ten będzie
przytoczony wśród innych memoriałów.

6 lipca
Otrzymałem list z Polski od ks. Jana Kantego. Nie chce iść do

Rzymu z powodu słabości, a inni jeszcze nie zostali wyznaczeni do
drogi. Pisze, że proces Czcigodnego Ojca nie zaczął się w dniu 26 ma-
ja 1752 r.
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List 13 do o. Kajetana Wetyckiego101 
Rzym, dnia 8 lipca 1752 r.
Wielce Czcigodny Ojcze w Chrystusie, 
Najczcigodniejszy i Najgodniejszy Przełożony!
Przesyłając należne wyrazy szacunku Wielce Czcigodnemu Ojcu,

spieszę zawiadomić go, że z Boską pomocą i opieką Matki Bożej,
po zaciętym boju, walcząc jedynie za pomocą prawa, zwyciężyliśmy
pseudomarianów neofitów. Otóż 3 lipca w Kongregacji Rozkrzewiania
Wiary otrzymaliśmy dekret potwierdzający orzeczenie Świętej Kon-
gregacji Biskupów i Zakonników: natychmiast mają odstąpić od tytułu
i habitu, zachowując pozwolenie na zbieranie jałmużny. Nadto Kon-
gregacja Rozkrzewiania Wiary zadeklarowała, że jeżeli się nie pod-
porządkują, zostanie im odebrane pozwolenie na kwestę. Za tydzień
otrzymam dekret i list od Kongregacji Rozkrzewiania Wiary do biskupa
wileńskiego. Dekret ten przekażę do wydrukowania, a tymczasem naj-
bliższą pocztą prześlę list do biskupa. Będę już miał upoważnienie
na przypadki rozgrzeszania zastrzeżone w Bullae Caenae. Nie wiem
tylko, jak je przesłać. Pocztą nie można, bo papier jest bardzo wiel-
ki, a w dodatku będzie też kilkanaście egzemplarzy dekretu. Prześlę
wszystko przez najbliższą okazję, gdy będzie ktoś odjeżdżał do Polski.
Pieniądze na koszty związane z tą sprawą proszę jak najprędzej prze-
słać. Muszę bowiem wywiązać się z zaciągniętych długów: jestem wi-
nien 7 cekinów ks. Rezydentowi małopolskiemu, a poza tym zalegam
z opłatą adwokatowi, co w sumie wynosi około 15 czerwonych złotych.
Dzisiaj także przyszli ludzie od kardynała ponensa naszej sprawy z gra-
tulacjami z powodu wygranej sprawy. Tak już będą chodzić z sekre-
tariatu Kongregacji, i inni, a wszystkim trzeba dawać po kilka paulów,
jakby to był obowiązek. Przeciwnicy wprawdzie przetrząsnęli nam wo-
rek, tak jak obiecali, ale spuścili już nosy na kwintę. Zamierzali więcej
wyciągnąć, ale im się to nie udało, o czym napiszę szerzej w następnej
poczcie.

Bardzo się dziwią – Ojciec Komisarz i wielu innych – że tak bardzo
odkładamy naszą misję do króla portugalskiego. Daje to powód do
podejrzeń, że jesteśmy niezdolni do rozszerzania Zakonu i kultu Nie-
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pokalanej Dziewicy. A zatem trzeba jak najprędzej wyprawić tych,
którzy są wyznaczeni. Nie daj Boże, aby z jakiejś przyczyny zaszła
zmiana. Wtedy zamiast spodziewanej sławy, okrylibyśmy się wstydem.
List do Madrytu, jeżeli jeszcze nie został wystosowany, trzeba przesłać
jak najprędzej, jak już o tym pisałem.

Napisał do mnie ks. Jan Kanty, wymawiając się słabością. A tu
trzeba się natrudzić. Ja tu jak w ukropie ustawicznie się krzątam i uga-
niam, a jeszcze od naszych muszę znosić trudności i przeszkody. Nie
wiem już, kto będzie pracował, gdy młodzi słabi i niezdolni, a my,
starzy, co zrobimy? Czy tak mamy szerzyć cześć Matki Bożej i pro-
pagować święty zakon? Inne zakony podejmują misje wśród pogan,
w Indiach i Japonii, a nam ciężko w samym sercu Kościoła! Pisze
do mnie [ks. Jan] i upomina się o list uwierzytelniający od Ojca Ko-
misarza. Kiedy naprzykrzałem się z tym Ojcu, wzburzony odpowie-
dział: „Macie przecież przełożonego generalnego, posiadającego takie
uprawnienia. Jego upoważnienie jest tak samo ważne jak moje. Pisałem
o tym przecież w liście”. Za każdym razem jak mnie spotka, pyta,
czy prędko przyjdą nasi. A gdy mu odpowiadam, że nie ma jeszcze
wiadomości, to aż ze zdziwienia drapie się w głowę.

Niech się nie martwią o wygody w drodze, bo niejeden z nas ją
przetarł i znają nas na rzymskim szlaku. Co innego będzie w Hiszpanii
lub Portugalii, gdzie Zakon nasz jest zupełnie nieznany. Ksiądz Jan
Kanty przecież wie, że mając listy uwierzytelniające Najczcigodniej-
szego [o. Komisarza], mieliśmy trudności niekiedy z furtianami, lecz
okazując stanowczość, byliśmy przyjęci. Apostołów przyjmują bez ja-
kichkolwiek listów polecających. Gdy z br. Jackiem szedłem pierwszy
raz do Rzymu, nie mieliśmy listu uwierzytelniającego od Ojca Ko-
misarza, bo zginął nam w Kazanowie, gdzie mieliśmy zatarg z ber-
nardynami. Jednak mając tylko obediencję od śp. naszego Proboszcza
Generalnego Józefa, dostaliśmy się do Rzymu i wszędzie nas bardzo
gościnnie przyjmowano, bo w tym liście uwierzytelniającym był tytuł
„reverendissimus”. Poza tym jeżeli w sprawie misji będziemy tak ściśle
zależeć od zakonu serafickiego, to nie nam, a im będą one przypisane.
Byłoby to podważenie autorytetu Wielce Czcigodnego Ojca jako Pro-
boszcza Generalnego, który ma przyznaną przez Konstytucje rzymskie
władzę ustanawiania misji, przyjmowania fundacji itd. Trzeba także
dbać o cześć naszego ubogiego Zakonu, nie poddając się w ścisłą za-
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leżność, której zresztą zakon seraficki nie pragnie. Dla nas jest to
honor, gdy takie dzieła są podejmowane z ramienia naszego Przeło-
żonego Generalnego. Uważałbym za większy zaszczyt iść do Rzymu
z upoważnienia Wielce Czcigodnego Ojca niż Najczcigodniejszego [ge-
nerała franciszkanów].

Ksiądz Jan Kanty dobrze wie, że w niektórych miejscach nie po-
kazywałem upoważnienia Najczcigodniejszego Generała [franciszka-
nów], a jedynie naszego Proboszcza Generalnego, a chyba jeszcze go-
ścinniej nas podejmowano. W rzeczywistości nie tyle chodzi o to, jakie
i od kogo jest upoważnienie, ale o fantazję zakonników, z którymi
człowiek zetknie się w drodze. Obrotność i cierpliwość wszystkiego
dokona. 

Widział przecież ks. Jan Kanty, że nawet z obediencją Najczci-
godniejszego [generała franciszkanów] mieliśmy wielkie kłopoty; mu-
sieliśmy szukać kryjących się przede mną zakonników, a nawet zrugać
świeckich zamykających przed nami furtę. Później zaś jeszcze lepiej
bywało, niż gdybyśmy od razu i ochotnie zostali przyjęci. Może przy-
pomina sobie Itrię w królestwie neapolitańskim, gdzie natknęliśmy się
na łotrzyków. Co nam pomogłyby te listy uwierzytelniające, chociaż
je mieliśmy, gdyby nie nasza przemyślność, dzięki której wyszliśmy
cało w chwale! Wystarczy dać im więc list Ojca Komisarza pisany
do Wielce Czcigodnego Ojca, tam jest i podpis, i pieczęcie. Zastąpi
on obediencję Najczcigodniejszego [generała franciszkanów]. I tak trze-
ba ją wziąć do Portugalii, aby ją umieścić, jak Bóg pozwoli, w przy-
szłym archiwum. Niech więc to upoważnienie ochraniają, aby nie wy-
blakło. Najpierw jednak należy je wpisać do naszego Protokólarza na
wieczną pamiątkę, podobnie jak całą wyprawę portugalską, to, co znaj-
duje się w moich listach o zaproszeniu królewskim, a także listy uwie-
rzytelniające Wielce Czcigodnego Ojca oraz inne dokumenty, które
niech ze sobą wezmą.

Gdybym wiedział, że bez przeszkód otrzymam do Rzymu obe-
diencję Proboszcza Generalnego, mego następcy, zapewne nie starałbym
się o inne upoważnienie w Rzymie. Wyrobiłem sobie listy uwierzy-
telniające u Ojca Komisarza, nie ze względu na przeciwności w drodze,
lecz dla pewności, gdyż był potrzebny mój pobyt w Rzymie dla za-
łatwienia koniecznych spraw. Trzeba więc wybić skrupuły ks. Kantemu
i niech już wyruszają dla miłości Boskiej i honoru Matki Bożej, dopóki
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tak wdzięczne słońce przyświeca naszemu Zakonowi. Jeżeli chodzi
o mnie, zaraz po otrzymaniu świętej zgody, choćbym nie miał ani
grosza, gotów jestem wyruszyć do Portugalii, a to dla dania im przy-
kładu. Ufam Bogu, że niczego mi nie zabraknie, gdy będę pracował
dla czci Matki Bożej. 

[Pisze również ks. Jan Kanty], że z braku funduszów nie został
jeszcze rozpoczęty proces Czcigodnego Ojca Założyciela. A przecież
na rozpoczęcie procesu nie trzeba wiele wydatków. Rozpoczęcie pro-
cesu i wyznaczenie sędziów zależy tylko od zgody miejscowego or-
dynariusza. A oni mogliby nawet wydłużać spisywanie aktów procesu,
przesłuchując po trzech, dwóch czy po jednym świadku w różnym
terminie, a nie razem. Sprawa jest o tyle pilna, że należy przedstawić
teraz tych świadków, którzy są już w podeszłym wieku, aby zechcieli
w odpowiednim dla siebie czasie złożyć swe świadectwo. W następnej
kolejności mogą zeznawać młodsi świadkowie, na podstawie osobistego
zetknięcia się [z o. Papczyńskim], czy na podstawie usłyszanych wia-
domości. 

Przypuszczam, że pan kasztelan rawski i inni znaczniejsi panowie
nie będą żałować ani kosztów, ani fatygi dla Sługi Bożego, aby udać
się do Warszawy. Inni, będąc okazyjnie w Warszawie, mogą również
stawić się w urzędzie i złożyć świadectwo o jego sławie i świętości
na podstawie własnego spostrzeżenia czy też ze słyszenia od innych.
Jest w Górze nasz stary Michał i jemu podobni. Trzeba dać mu coś
na drogę, a dojdzie lub dojedzie. I tak to się dalej będzie toczyć, byleby
tylko sprawę rozpocząć. Gdy proces zostanie rozpoczęty, trzeba zo-
bowiązywać świadków, którzy pójdą czy pojadą do Warszawy, aby
stawili się w urzędzie. Tam mają obowiązek, zgodnie z instrukcją i in-
formacją sporządzoną przez adwokata, wysłuchać ich każdego dnia.
Wydatki będą wzrastać nie teraz, lecz na końcu. Jeśli będziemy czynili
to, co jest w naszej mocy dla Sługi Bożego, Pan Bóg będzie dopomagał,
bo On cudownie działa w swoich sługach. Zakony rozwijają się, bo
żaden z nich nie zaniedbał rozpoczęcia procesu swojego założyciela.
Chociaż inni zdają się odznaczać świętością mniejszą niż nasz Zało-
życiel, to jednak ich procesy są zatwierdzone, a oni uznani przez Kon-
gregację Rytów za czcigodnych i ich sprawy są wprowadzone do Kon-
gregacji Rytów. Także w sporze z ks. Turczynowiczem niemało nam
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pomogła opinia świętości naszego Ojca, gdy nasz adwokat powiedział,
że w Polsce rozpoczynamy proces beatyfikacyjny Założyciela.

Nie wiem, czy nie uraziłem Przewielebnego Ojca, przekonując,
aby nie pisał tytułu „lektor świętej teologii”. Uczyniłem to dla większej
powagi Ojca, ponieważ w tych krajach przełożeni generalni zawsze
są doktorami lub jubilatami. Lepiej więc nie dawać tamtego tytułu,
bo mówiąc „przełożony generalny”, rozumie się, że chodzi o odpo-
wiedniego męża, więcej niż „lektora świętej teologii”. Ten zaś tytuł
piszą tylko gwardianom, kaznodziejom i innym pomniejszym urzęd-
nikom – jeżeli byli lub są lektorami. Natomiast tacy przełożeni jak
Wielce Czcigodny Ojciec posiadają więcej, są kwalifikowani, czyli mają
tytuł doktora lub jubilata. Odnosi się to do generałów i prowincjałów.
Pisać więc „lektor świętej teologii” oznacza pomniejszanie swej czci,
czyli przyznanie się, że nie jest się kwalifikowanym. Doktorat jedni
otrzymują na podstawie wiedzy, i tacy są szanowani, a inni otrzymują
go za pieniądze.

W liście do Wielce Czcigodnego Ojca z 27 maja posłałem przy-
wilej Stolicy Apostolskiej dla naszego Zakonu na oktawę wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych oraz odpusty dla Mariampola. Proszę
mnie zawiadomić, czy to doszło. Wszystko to dużo kosztowało, zostało
zdobyte z wielkim trudem i jest bardzo potrzebne dla naszego Zakonu.

Nie mogę się doczekać bazylianów wschodnich z kościoła Santa
Maria in Navicella. Mam wielką nadzieję nabyć od nich ten kościół.
Doszła mnie wiadomość, że byli prawdopodobnie na kweście w Polsce.
Proszę się dowiedzieć u pana Skwarczyńskiego, czy już tam byli i gdzie
się udali. Muszą wiedzieć w nuncjaturze lub w konsystorzu, czy byli
i gdzie się udali. Nie należy wyjawiać im ani nikomu innemu, dlaczego
o nich pytamy. Natomiast gdyby nadarzyła się taka okazja, trzeba wy-
badać ich zamiary, czy mianowicie chcą kupić inne miejsce w Rzymie
i zrezygnować ze swego kościoła. Trzeba czynić to roztropnie, aby
nie wywnioskowali, dlaczego się ich o to pyta, a także wybadać, jak
prędko zamierzają wrócić do Rzymu. Ja już podejmuję starania o zdo-
bycie kościoła, gdyby oni z niego chcieli zrezygnować.

We Francji szerzy się bardzo jansenizm, a jest to sekta najbardziej
przeciwna Niepokalanemu Poczęciu NMP. Dlatego dziś w Rzymie roz-
poczynają się suplikacje nakazane przez papieża o odsunięcie tej zarazy
od chrześcijaństwa. 
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Nie mając nic więcej do przekazania, podpisuję się jako najpo-
słuszniejszy i najpokorniejszy sługa Wielce Czcigodnego Ojca.

Br. Kazimierz Wyszyński, Prokurator Generalny Zgromadzenia Ma-
rianów Niepokalanego Poczęcia.

8 lipca
Posyłam ten list do Polski.
Przekazałem memoriał do Ojca Świętego w sprawie pozwolenia

na rozgrzeszanie przez naszych z grzechów wymienionych w Bullae
Caenae oraz pozwolenia na czytanie zakazanych książek. Odesłano
mnie do Świętej Penitencjarii. Odpowiedziano, że nie dadzą, bo wielu
by tego chciało. Postanowiłem więc inną drogą zabiegać o to w Kon-
gregacji Świętego Oficjum.

11 lipca
Odebrałem dekret Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary o na-

stępującej treści:
„Dekret Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
z 3 lipca 1752 r.
Eminencja Karol Hieronim de Bardis, relator sprawy wileńskiej,

między ojcami z Zakonu Marianów Niepokalanego Poczęcia a pro-
boszczem kościoła św. Stefana w Wilnie i założycielem przytułku
św. Łazarza dla neofitów przedstawił wyniki ustaleń. Święta Kongre-
gacja zbadawszy sprawę dokładnie, orzekła, co następuje:

Należy całkowicie zachować rozporządzenia z 22 lipca 1748 r. do-
tyczące samej kwesty i sposobu jej przeprowadzania. Trzeba również
napisać biskupowi Wilna, aby pod żadnym pozorem nie pozwolił pro-
boszczowi i współpracownikom św. Łazarza na kwestę w habicie
i z nazwą, które nie przysługują tej fundacji, a zostały przyjęte bez
zgody biskupa.

W Rzymie, w dniu i roku wyżej podanym
Card. Valenti Praefectus
Nicolaus Lercarius, Secretarius”.

Upomniałem się zatem w Kongregacji o złożone tutaj świadectwa
związane z naszym procesem. Nie chciano mi ich wydać mówiąc, że
powinny pozostać w archiwum na przyszłość dla zabezpieczenia są-
dowego. Gdyby ta sprawa za 100 lat odżyła, owe świadectwa będą
potrzebne. Zostały więc memoriały, dekret Kongregacji Biskupów i Za-
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konników, oświadczenie i protest zakonów wileńskich z ich piecząt-
kami i podpisami, list biskupa wileńskiego i list do niego od Kon-
gregacji Biskupów i Zakonników oraz inne skargi i pozwy. Prosiłem
więc o pozwolenie na wydrukowanie dekretu, lecz odpowiedzieli, że
nie trzeba, gdy pisze się list do biskupa, chyba że on pozwoli.

13 lipca
Byłem u kard. Paulucciego, aby polecić siebie i nasze Zgroma-

dzenie jego łaskawości, bo jest życzliwy dla naszego narodu. On też
bardzo się ucieszył, że nasz zakon jest polski, i obiecał pomóc, jeśli
będzie taka potrzeba. Co więcej, sam polecał się naszej życzliwości,
podkreślając, że „ja jestem prawdziwym Polakiem” (ego verus sum
Polonus).

List do biskupa wileńskiego102

Jaśnie Wielmożny etc.
Miałem szczęście, jako niegodny przełożony Zgromadzenia Ojców

Marianów, uścisnąć nogi Jaśnie Wielmożnego Pana i Dobrodzieja, gdy
miałem sprawę z przytułkiem dla neofitów ks. Turczynowicza. Ko-
rzystając z okazji, przesyłam z tego miejsca najniższe ukłony Jaśnie
Wielmożnemu Panu i Dobrodziejowi. Otóż dzięki solidnej współpracy
Jaśnie Wielmożnego Pana i Dobrodzieja otrzymałem dekret w Kon-
gregacji Biskupów i Zakonników, aby neofici wyrzekli się habitu i na-
zwy. Ich adwokat wezwał mnie jednak do audytora papieskiego, aby
zmienił nam instancję i przeniósł sprawę z Kongregacji Biskupów i Za-
konników do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Audytor papieski za-
decydował tak, jak tego domagał się przeciwnik ze strony ks. Tur-
czynowicza. Po wielu kontrowersjach powiedziano między innymi, że
biskup wileński cieszy się wielką powagą wśród biskupów. Ponieważ
na podstawie jego informacji Kongregacja Biskupów i Zakonników
rozstrzygnęła, aby neofici zdjęli habit i nazwę; my tego nie możemy
zmienić. Adwokat przeciwnej strony ośmielił się wysunąć zarzut, że
Jaśnie Wielmożny Dobrodziej pozwolił już na taki habit instytutu, a te-
raz z powodu podeszłego wieku zapomniał o tym. Wtedy ja i nasz
adwokat ujęliśmy się o honor Jaśnie Wielmożnego Pana i Dobrodzieja,
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że chociaż ma swoje lata, ale zachował dobrą pamięć i jest wzorem
dla innych biskupów. I tak został wydany dekret korzystny dla nas
i nie uwłaczający w niczym Jego godności. Kongregacja poleciła mi
napisać list, który wysyłam, oddając się pod Jego protekcję. Zechciej
Jaśnie Wielmożny Panie i Dobrodzieju być opiekunem naszego, a nie
tyle naszego, co Matki Boskiej zakonu. Nie dopuszczaj, aby przez
neofitów w czymkolwiek uwłaczano Jej czci, zarówno przez habit,
jak i tytuł przez nich przywłaszczony. 

W Najświętszej Pannie nie ma nic takiego, co jak wrzody Łazarza
trzeba oczyszczać. Stąd przecież Jej zakon dla poświadczenia Jej nie-
winności ma przyodziewać się w biały habit, a nie w popielaty oz-
naczający pokutę. Ona jest bez zmazy poczęta i nie popadła w żaden
grzech. A tytuł, który sobie przywłaszcza Towarzystwo Maryi św. Ła-
zarza, jest zapewne bluźnierstwem i przeciwko wierze. Boża Rodzi-
cielka nie była nigdy siostrą Łazarza, jak to bluźnierczo przyjmują
Żydzi i talmudyści, nazywając Matkę Chrystusową siostrą Łazarza,
uważając ją za Marię Magdalenę. Przyjmować więc taki tytuł, oznacza
pomagać Żydom do większego bluźnierstwa przeciw Matce Bożej. Je-
żeli więc ks. Turczynowicz nie zaprzestanie się nim posługiwać, będzie
zapewne pozwany do Świętego Urzędu Inkwizycji. Kongregacja Roz-
krzewiania Wiary oznajmiła też, że jeśli będzie się upierał, to odwołają
mu pozwolenie na kwestę.

W Rzymie jest także przytułek neofitów, a przecież nie mają innej
nazwy oprócz Konfraterni Neofitów, po naszemu Bractwo Nowych
Chrześcijan. Wszyscy chodzą w świeckich szatach jednakowego ko-
loru. Podczas nabożeństw w swej konfraterni używają płóciennych kap
i w tychże chodzą po kweście. Nie noszą habitów jak zakonnicy, a na-
wet nie wolno im nosić zakonnych insygniów. Tak nakazuje dekret
zamieszczony w dziele kard. Petry. Ksiądz Turczynowicz otrzymał po-
zwolenie na kwestę zgodnie z postanowieniem tego dekretu, ale on
go znacznie przekroczył i rozszerzył. A przecież w pozwoleniu na kwe-
stę była cytowana ta konstytucja. Przesyłam kopię dekretu. Polecając
zaś siebie i nasze Zgromadzenie Mariańskie łasce i protekcji Jaśnie
Wielmożnego Pana i Dobrodzieja i upadłszy, całując frędzle szat Jego,
podpisuję się Jaśnie Wielmożności.
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15 lipca
Posłałem ten list i dekret do Polski do Ojca Proboszcza. Nakłaniam

w nim, aby przyspieszyli prace wokół procesu Czcigodnego Ojca Za-
łożyciela i aby jak najprędzej wysłali kogoś do Portugalii. Również,
aby prokurator mieszkał w Rzymie tak długo, aż się przeciwnicy cał-
kowicie uspokoją i zaprzestaną zwalczać, a także dopóki nasi nie dotrą
do Portugalii.

Piszę o listy rekomendacyjne do kard. Paulucciego.

List 14 do o. Kajetana Wetyckiego103. 
Rzym, dnia 15 lipca 1752 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Proboszczu Generalny, Najczci-

godniejszy Przełożony!
Posyłam dekret i list do J. E. Księdza Biskupa. Akta procesu zostały

w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Nie pozwolili ich drukować, gdyż
nie odnoszą się do całego Kościoła oraz ze względu na osobę biskupa.
Trzeba jednak prosić, aby dekret został wydrukowany, albo w inny
sposób należy zapobiec nadużyciom.

Teraz więc, gdy nas w jednym Pan Bóg pocieszyć raczył, należy
zabrać się dobrze do szerzenia Zakonu oraz czci Matki Bożej przez
promocję procesu Czcigodnego Ojca Założyciela. Bo to zwycięstwo
zapewne też dokonało się za jego przyczyną. Nie mieliśmy tu żadnego
protektora, a przeciwników tak wielu, i to potężnych. Polecałem się
naszemu świątobliwemu Ojcu.

Wielu wyraża zdziwienie, że nasi nie przygotowują się do Portugalii,
a ja nie mogę zapewnić, że już są w drodze. Z tego powodu podej-
rzewają mnie i mają za opowiadacza bajek. Podejrzewają, że zmyślam.
Nie mogą pojąć, że w tak sprzyjającym czasie dla szerzenia naszego
Zakonu może być taka nasza opieszałość. Na pytanie generała i wielu
osób życzliwych naszemu Zakonowi, nie wiem, co odpowiedzieć,
a wstydu jest co niemiara. Sądzę, że nie można odkładać do konwentu
czy kapituły tego, co jest ku większej chwale Bożej i promocji Zakonu.
Wielce Czcigodny Ojciec może czynić własną powagą to, co służy
dobru, choćby i ktoś był przeciwny. Przecież niewielką naszą radę
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da się łatwo zebrać, a czekając na konwent czy kapitułę, można wiele
zaszkodzić Zakonowi i stracić bezcenny czas. Należy też czuwać nad
pocztą, gdy są takie ważne sprawy.

Gdyby ks. Jan Kanty nie zechciał przybyć do Rzymu na tak ważną
pracę, to niech przybywa ten, kto ma pójść do Portugalii. Chciałbym,
aby ktoś jednak w Rzymie został – zarówno dla otrzymania fundacji,
jeżeli się przytrafi, jak i dla zabezpieczenia naszej wygranej sprawy.
Gdy bowiem wyczują, że nikogo już nie ma w Rzymie [z naszych],
mogą skierować przeciw nam coś nowego i potężniejszego, a my o ni-
czym byśmy nie wiedzieli. Trzeba też, aby prokurator pozostał w Rzy-
mie do czasu, aż nie osiedlą się w Portugalii ci, którzy będą tam
posłani, aby nie została zburzona jedność Zgromadzenia. Ja natomiast,
jeżeli nie zostanę skierowany do Portugalii, nie mogę tu dłużej mieszkać,
bo tutejsze powietrze coraz bardziej mnie osłabia. Poraziło mnie ono
już przed dwudziestu laty w miejscu Madonna dei Cierchi, które otrzy-
maliśmy. Teraz nie chcę przyjmować takich miejsc, choć się trafiają,
bo ani siebie, ani innych nie myślę uśmiercić złym powietrzem.

Trzeba starać się o listy rekomendacyjne do kardynała protektora
naszego Zakonu i do kard. Paulucciego – od króla i królowej, gdy
tylko przybędą do Warszawy. Można to uczynić przez jezuitów spo-
wiedników królewskich. Kardynał Paulucci okazuje mi wielką życz-
liwość i jest przychylnie nastawiony do naszego Zakonu. Dopóki nie
nadejdą jednak listy rekomendacyjne od króla, nie będzie zapewne
nas popierał, lecz po ich otrzymaniu z wielką mocą będzie nas bronił.
Mówił mi: „Niech ojciec uważa mnie za Polaka i zachowuje w swej
życzliwości”. Takie słowa kardynała oznaczają wielką pomoc dla Za-
konu. Powaga kardynałów wymaga jednak, aby ktoś godny i im sprzy-
jający dał rekomendację. Kardynał Paulucci cieszy się wielką życz-
liwością króla i królowej, obydwoje otaczają go miłością.

Należy wyrobić rekomendację do kardynała protektora, jeżeli da
się ją łatwo otrzymać. Jeszcze bardziej chciałbym mieć rekomendację
do kard. Paulucciego, bo kardynał protektor nie sprzyja Polakom tak
jak on. Na Boga, niech nasi kandydaci do Portugalii nie czekają jednak
na te rekomendacje, ale niech jak najprędzej wyruszają. Rekomendacje
można przesłać pocztą.

Kardynał Paulucci zapytuje również, jak się rozwija proces naszego
Czcigodnego Założyciela. Mówi, że należy się śpieszyć, póki żyją ci,
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którzy go znali. O to samo będą pytać w Portugalii i gdzie indziej,
bo żaden zakon nie zaniedbuje procesu założyciela. Zabiegają o to
przede wszystkim, bo od tej sprawy zależy wzrost zakonów. Nawet
adwokat od spraw kanonizacyjnych nie będzie zadowolony, gdy już
przyłożył rękę i nam usłużył w tej sprawie oraz w walce z przeciw-
nikami. Należałoby się obawiać, że zacznie nam szkodzić i pomagać
ks. Turczynowiczowi założyć inne zgromadzenie. Jest on bardzo czynny
i cieszy się poważaniem u kardynałów. Stąd w krótkim czasie zakoń-
czyła się i nasza sprawa. Przeciwnicy nie mogli znaleźć argumentów
na jej przedłużenie. Nasz adwokat, cieszący się wielką powagą, nalegał,
aby doprowadzić wszystko do [całkowitego] rozstrzygnięcia.

Przeznaczeni [do Portugalii] niech zabiorą ze sobą te dokumenty
i rzeczy, o których pisałem w poprzednich listach. Proszę mnie po-
wiadomić, czy wszystkie listy doszły, i wypisać datę, bo i dnia 8 lipca
wysłałem bardzo ważny list. Ja natychmiast odpisuję na listy wielce
Czcigodnego Ojca i dowiaduję się przy każdej poczcie [z Polski], czy
nie ma czegoś [do mnie]. Taka ma być korespondencja rzymska, bo
czas płaci i czas traci. Chodzi też o to, aby przeciwnicy nie przejęli
czegoś przez zemstę, jak mamy tego przykład z dawniejszymi listami.
Oberwali wprawdzie po nosie i chodzą teraz ze spuszczonymi nosami,
ale zapewne nie omieszkaliby nam zaszkodzić. Trzeba czuwać, aby
nie zaostrzyli rogów. Czujność nasza na tym polega, abyśmy pilnie
dbali o nasze sprawy. Wtedy Rzymowi i całemu światu będzie wia-
dome, że nie próżnujemy, lecz pilnie zabiegamy o godne „sprawy i za-
bawy”. Nikt przecież nie chowa światła pod korcem, ale na świeczniku,
aby jaśniało. Jeżeli więc chcemy, aby zakon Maryi Panny rozkwitał,
trzeba zakrzątnąć się około czynów godnych i chwalebnych. Nie chodzi
przecież o nas, lecz o szerzenie chwały Maryi Niepokalanie Poczętej
przez promocję Jej zakonu.

Chodzi też o naszego Czcigodnego Ojca, szczególnego czciciela
tejże tajemnicy. Otaczając go czcią, trzeba rozpocząć proces w sprawie
jego beatyfikacji, gdyż jest tego godzien i na to zasłużył. Naszą zaś
powinnością jest wyświadczyć mu tę usługę, czego nikt ganić nie będzie,
a raczej pochwali. Sam Pan Bóg nas pobudza do tego i nam prawie
niespodzianie w wielu rzeczach błogosławi, kiedy zaledwie zaczęliśmy
myśleć o procesie naszego Założyciela. A co będzie, gdy zaczniemy
działać?
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Wszystko to polecam roztropnej uwadze wielce Czcigodnego Ojca
i podpisuję się jako jego najposłuszniejszy syn i najpokorniejszy sługa
i wykonawca. 

Br. Kazimierz Wyszyński, Prokurator Zgromadzenia Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia NMP.

16 lipca
Byłem u adwokata Vitellego, który oznajmił mi, że bazylianie są

już w państwie weneckim i że można spodziewać się ich w paździer-
niku w Rzymie.

19 lipca
Zaniosłem do Świętego Oficjum memoriały w sprawie czytania

książek zakazanych. Kazali przyjść po 25 dniach.
26 lipca
Już drugi list posłałem do ks. Brzozowskiego.
28 lipca
Dotarła do mnie wiadomość, że u ks. Bixego w Ruperstorfie lub

inaczej Farlpustorfie za Wiedniem, gdzie przez 4 dni podczas drogi
do Rzymu byliśmy przyjmowani bardzo gościnnie, zawaliły się sufity
w stancji, w której nocowaliśmy. Stało się to w godzinę po naszym
wyjściu i odjeździe. Widziałem, że sufity były porysowane, a najbar-
dziej nad łóżkiem, gdzie spałem. Jak pamiętam, mówiłem, że nie chciał-
bym tu dłużej zostać. Bogu niech będą dzięki, że tam nie zginęliśmy.
Przed naszym przybyciem spłonął dach nad tym mieszkaniem i dlatego,
gdy spadały drzewa i krokwie, sufit został znacznie nadwerężony.

List 15 do o. Kajetana Wetyckiego104

Rzym, dnia 29 lipca 1752 r.

Wielce Czcigodny w Chrystusie Ojcze Proboszczu Generalny, Naj-
bardziej Zasłużony Ojcze i Najgodniejszy Przełożony!

Dla większej pewności powiadamiam Przewielebnego Ojca, że
15 lipca odesłałem orzeczenie w sprawie z ks. Turczynowiczem i list
do biskupa wileńskiego. Proszę zawiadomić mnie, czy poprzednie moje
listy doszły i kiedy, a także przywileje, odpusty i relikwie Świętego
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Krzyża i św. Franciszki Rzymianki. Nie otrzymałem wiadomości, czy
to wszystko doszło, a kosztowało wiele trudu. 

Ostatnio pisał do mnie ks. Jan Kanty, ale z listu tego nie miałem
nic solidnego i pocieszającego, a jedynie samą politykę i niepotrzebne
ceremonie. Nie było natomiast w nim nic konkretnego o tak ważnych
sprawach przeze mnie poruszanych. Bardzo ciężko jest to znieść, gdy
tyle zabiegów i trudów zostało podjętych z uszczerbkiem dla zdrowia.
Można byłoby tęsknić, tak jak inni, do odpoczynku, choć tak znaczne
żniwo otwiera się dla Zakonu, gdyby nie wspierała mnie i ożywiała
jeszcze gorliwość o cześć Niepokalanie Poczętej Dziewicy.

Któregoś dnia byłem u ks. Budriolego, jezuity, który zawsze oka-
zuje mi wyjątkową łaskę i życzliwość, a to z powodu jego wielkiego
nabożeństwa do Niepokalanego Poczęcia NMP. Pisze książki, wyrażając
własną opinię w tej sprawie. Jest to ojciec bardzo poważny, gdyż służy
radą Ojcu Świętemu w zawiłych kwestiach Kościoła Świętego. Był
nawet dyrektorem i nauczycielem obecnego papieża. Dlatego Ojciec
Święty zwykł chodzić do ogrodu jezuickiego na konsultację z nim,
a ks. Michał myślał, że to z generałem jezuitów się spotyka.

Ojciec ten, spytał mnie, czy sprawnie przebiega proces naszego
Czcigodnego Ojca Założyciela prowadzony wobec miejscowego or-
dynariusza. Gdy powiedziałem mu, że jeszcze się nie zaczął, uniesiony
gorliwością omal się nie rozgniewał i powiedział: „Co wy najlepszego
robicie, dlaczego się ociągacie? Trzeba odłożyć wszystkie ważne spra-
wy, bo to jest najważniejsze dla Zakonu. A może sami nie jesteście
przekonani o świętości waszego Założyciela? Wielką przeszkodą
w kontynuowaniu procesu może być to, że jego synowie nie podejmują
starań o beatyfikację, wątpiąc w jego świętość. Co powiedzą inni?”
Jeżeli nie zaczniemy procesu wobec miejscowego ordynariusza, prze-
strzegał, „póki żyją naoczni świadkowie, to choćby później nastąpiły
niezliczone cuda, nawet milionowym kosztem nie dokonamy tego, czego
można dokonać teraz małym wydatkiem, nawet bez cudów i znaków.
Teraz największa siła i znaczenie zależy od świadectw o sławie świę-
tości, cnotach i dobrej opinii o życiu i śmierci Sługi Bożego, mając
tylu naocznych świadków”. 

 Można prowadzić proces wobec miejscowego ordynariusza mając
naocznych świadków. Gdyby ich zabrakło, tylko Kościół może usta-
nowić proces, który nazywa się „compulsatoralis”, co łączyłoby się
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z niewymiernym kosztem, tak że i królestwa byłoby za mało. Pragnie
więc i radzi ks. Budrioli, aby jak najprędzej rozpoczynać proces, zwra-
cając się z prośbą do miejscowego ordynariusza, póki żyje jeszcze
pewna liczba świadków naocznych. Trzeba najpierw ich przesłuchać,
gdyż oni są najpotrzebniejsi i podstawowi dla całego procesu. 

Radzi ks. Budrioli wyjaśnić sędziom, że przyczyną naszego
opóźnienia były prześladowania naszego Zakonu przez wielu ludzi,
także przez naszych, podobnie jak to było również w związku z pro-
cesem bł. Józefa Kalasantego. Należy też uwzględnić wojny, epidemie,
zaniedbania naszych poprzedników, za co zostali ukarani przez Boga.
Także ubóstwo naszego Zakonu wpłynęło na zaniedbanie tego, co miało
być czynione zaraz po chwalebnej śmierci Czcigodnego Ojca [Zało-
życiela]. Należy więc jak najszybciej zacząć przesłuchania. Najpierw
wezwać starych, bo nie znają dnia ani godziny i są najbliżsi śmierci.
W poprzednich listach wymieniłem tych, których mogłem zapamiętać.
O świętości naszego Czcigodnego Ojca może wiele zaświadczyć panna
Otolia z Góry, ale trzeba szukać i innych świadków. 

Tenże ks. Budrioli o mało mnie nawet nie wypędził z Rzymu z po-
wodu tego procesu. Gdy mu mówiłem, że prawdopodobnie zostanę
posłany do Portugalii w celu przeszczepienia zakonu Najświętszej Pan-
ny, odpowiedział: „Sprawa procesu Założyciela jest daleko pilniejsza
niż zakon, bo za pomocą Założyciela i zakon, i cześć Matki Bożej
będą wzrastać”. Wiem ja jednak, że naszemu Zakonowi potrzebne jest
zarówno prowadzenie procesu, jak i rozszerzenie zakonu Matki Naj-
świętszej tam mianowicie, skąd i sprawa przyszłej kanonizacji naszego
Założyciela miałaby wielką pomoc. Jestem więc gotów pracować tak
przy procesie, jak i dla rozszerzenia Zakonu. Czekam ochotnie na po-
lecenie Wielce Czcigodnego Ojca. Radzę tylko, aby tych dwóch spraw
nie odkładać. W wyniku odwlekania sprawy beatyfikacyjnej może wy-
niknąć dla naszego Zakonu wielka strata, której byśmy nie nadrobili
ani my, ani nasi następcy. Jasno to widać na naszych poprzednikach,
którym nie powodziło się z powodu zaniedbania i lekceważenia Za-
łożyciela. Zaniedbali proces beatyfikacyjny, a wcześniej byłoby łatwiej,
bo mieli tylu naocznych świadków. Wielu nie może się nadziwić tej
niedbałości, bo żaden założyciel nie był tak zaniedbany przez swych
naśladowców; przecież wydaje się, że odznaczali się mniejszą od na-
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szego Założyciela świętością, czego napatrzyłem się tutaj i dowiedzia-
łem od mądrych ludzi.

Tenże o. Budrioli radził, aby promotor sprawy, wybrany przez nas
zakonnik – bo wielce Czcigodnemu Ojcu byłoby za ciężko – dobrze
poinformował świadków, zanim będą składać zeznania. Świadkowie
mogą być dwojakiego rodzaju: jedni podporządkowani [subordinati],
czyli namówieni do składania fałszywych zeznań, i takich nie godzi
się brać do świadczenia, inni natomiast są świadkami świadomymi,
dobrze poinformowanymi i takich można przedstawić, aby zeznawali
o tym, o czym wiedzą na pewno. Mogą być przecież tacy, którzy
coś tam wiedzą, ale nie potrafią dobrze przekazać informacji sędziemu.
Może coś im umknęło z pomięci albo nie umieją wyjaśnić, w jakim
celu to i owo mąż Boży czynił. Trzeba więc im przypomnieć lub
wyjaśnić, dlaczego to i owo było czynione lub mówione przez Sługę
Bożego. Taka informacja jest godziwa, a nawet powinna mieć miejsce
przed dopuszczeniem do złożenia świadectwa. Wielu przecież może
być świadków, którzy w prostocie lub z zapomnienia mogą sobie ina-
czej interpretować cnoty świętych. Gdy prostak widzi na przykład ja-
kiegoś abstynenta od pokarmów lub napojów, będzie sądził, że ten
jest skąpy i sobie żałuje, albo oszczędny i dlatego nie je i tak dalej.
Jeśli coś czynił z miłości, to prostak osądzi, że to dla nagrody. Inny
z powodu starości zapomniał czegoś, trzeba mu przypomnieć, albo
i więcej jeszcze od niego wyciągnąć i dowiedzieć się, a może zna
innych, którzy coś wiedzą i tak dalej. Ci są właśnie świadkami poin-
formowanymi [testes informati] do właściwego wydobycia prawdy,
a nie świadkami zależnymi [subordinati], czyli do przekazywania fałszu
za prawdę i prawdy za fałsz. Taką informację powinien dać postulator
sprawy, to jest ktoś z naszych zakonników. W moim przekonaniu od-
powiedni byłby do tego ks. Benon albo ten, którego Czcigodny Ojciec
będzie uważał. Byleby tylko jak najprędzej zaczynać proces ze względu
na starych świadków, bo czas śmierci się zbliża.

Nasi serdeczni przyjaciele radzą, aby jak najszybciej posyłać na-
szych do Portugalii. Przestrzegają, że król może się obrazić za po-
gardzanie przez nasze Zgromadzenie jego zaproszeniem. Chodzi też
o to, aby ci, którzy dostrzegają jego umiłowanie Zakonu Niepokalanego
Poczęcia NMP, nie odważyli się z jego wsparciem zakładać innego
zgromadzenia pod tymże tytułem. Dla nas byłaby to niepowetowana
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na zawsze strata. Monarcha ów jest bardzo gorliwy w szerzeniu tego
kultu i dlatego nie tylko z Rzymu nie przestaje sprowadzać najprzed-
niejszych rzemieślników i muzykantów, ale również kazał tu, w Rzy-
mie, zrobić ze srebra ogromnej wielkości statuę Niepokalanie Poczętej
Dziewicy i już ją sprowadził do Portugalii.

Te dwa przedsięwzięcia – proces i misja do Portugalii – powinny
być jak najszybciej przez nas podjęte jako najważniejsze i najświętsze,
choćby trzeba było ze stratą odłożyć inne. 

Nie trzeba już szukać bazylianów wschodnich. Mam wiadomość,
że znajdują się w państwie weneckim i wkrótce dotrą do Rzymu. Jeśli
opuszczą miejsce Santa Maria in Dominica, postaram się je nabyć.
Proszę tylko o listy polecające do kard. Paulucciego od naszego króla
jegomości i od królowej, gdy tylko przybędą do Warszawy. Starać
się o nie trzeba przez spowiedników; byłyby dla nas bardzo pomocne.
Proszę o przysłanie kwoty na wyrównanie długów zaciągniętych na
sprawę z ks. Turczynowiczem, bo dłużnicy naprzykrzają mi się.

Jadąc do Rzymu, zatrzymaliśmy się kilka dni u ks. Bixego pod
Wiedniem, o czym wie ks. Jan Kanty. Wczoraj dotarła do mnie wia-
domość, że w tych pokojach, w których spaliśmy i mieszkaliśmy, do-
znając bardzo gościnnego przyjęcia, zapadł się sufit w godzinę po na-
szym wyjeździe. Pewnie by nas zabiło, gdyby Opatrzność Boża nie
sprawiła, że godzinę wcześniej wyruszyliśmy stamtąd. Sufit był nad-
werężony przez pożar, który wybuchł kilka tygodni przed naszym przy-
byciem. A że trzymał się, gdyśmy tam chodzili, i zapadł po naszym
odjeździe, gdy już tam nikt nie chodził, jest to zapewne [znak] opieki
Najświętszej Panny nad nami przez wstawiennictwo Sługi Bożego na-
szego Czcigodnego Ojca, w którego sprawie jechaliśmy do Rzymu.
Jeżeli droga naszych będzie tamtędy prowadzić, niech wstąpią, będą
mieli wygodę i odpoczynek. Ksiądz [Jerzy] Bixy z Sobikowa może
napisać do swego brata księdza.

Ksiądz Kazimierz asystent pisał mi niegdyś, abym przysłał mu
nowsze dekrety rytów. Wkrótce całą książeczkę tych rytów do użytku
naszego Zgromadzenia poślę przez księdza bazylianina, który wyjeżdża
z Rzymu na początku września. Myślę, że w Warszawie będzie w li-
stopadzie i tę książeczkę złoży u mego brata Księdza Misjonarza. Rów-
nież i pozwolenie na czytanie przez naszych książek zakazanych. Trze-
ba się dowiadywać u księży bazylianów, kiedy przybędzie. Książeczka
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ta została ostatnio wydana w Wenecji podczas Roku Jubileuszowego
1750. Czuwać, aby przez zapomnienie nie zajechała dalej. 

Proszę o odprawienie trzech Mszy świętych według intencji oraz
o pocieszenie mnie w pragnieniach mej duszy. Podpisuję się jako Wiel-
ce Czcigodnego Ojca najposłuszniejszy i najpokorniejszy sługa oraz
orędownik przed ołtarzem. 

Br. Kazimierz Wyszyński Zgromadzenia 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

PS. Trzy cuda mogą być przypisane na korzyść naszego Zakonu.
Po pierwsze, że nie zginęliśmy będąc w oczywistym niebezpieczeń-
stwie pod Wiedniem [u ks. Bixego]. Po drugie szatan widząc, że se-
kretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary nam sprzyja, szukał różnych
sposobów, aby nie uczestniczył on w naszej sprawie. Dopiero gdy
się ona zakończyła, sekretarz musiał wyjechać z Rzymu z powodu
pewnych sporów między królem Anglii i jego synem kard. Yorku.
Wszczęcie tego sporu przypisywano sekretarzowi. Po trzecie pojawił
się u kardynała jakiś nasz zakonnik i długo z nim rozmawiał o naszej
sprawie. Doprowadził do tego, że ponens sprawy ks. Turczynowicza
opowiedział się po naszej stronie i stał się oparciem dla naszej sprawy.
Nie wiadomo skąd był ten zakonnik. Chociaż ojcowie dominikanie
stawiali wielki sprzeciw, nie zdołali zapobiec wygraniu sprawy. 

Nb. To może służyć do beatyfikacji.
29 lipca
Posłałem ten list do Polski.

Sierpień
5 sierpnia
List do ks. Waleriana, pijara, mego Brata105
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105   Wyszyński Andrzej Jan (1684-1754), brat o. Kazimierza. W 1699 r. wstąpił do pija-
rów i otrzymał imię zakonne Walerian od św. Andrzeja. Po święceniach kapłańskich wiele
lat pracował jako nauczyciel gramatyki i literatury. Sprawował też urzędy superiora i rektora.
W l. 1742-46 był spowiednikiem sióstr wizytek w Krakowie. Następnie aż do śmierci był teo-
logiem i kapelanem u gen. Kamińskiego w Górze Kalwarii. Księga zmarłych pijarów charakte-
ryzuje go jako wspaniałego profesora, spowiednika i kierownika duchowego. Jako wzorowy
zakonnik był szanowany przez współbraci zakonnych, studentów i świeckich. Odznaczał się
pobożnością, miłością, skromnością. O. Kazimierz prosił go o pośrednictwo w zdobywaniu
zeznań u pijarów o świętości życia o. Stanisława Papczyńskiego. „Pisma KW”, s. 447-448.



Serdeczny i kochany Dobrodzieju!
Uważam za osobliwe szczęście, że nadarza się okazja uścisnąć

nogi Waszmości Dobrodzieja. Łasce Twojej i wrodzonemu afektowi
polecam się i jak najniżej Cię proszę, mój serdecznie kochany Do-
brodzieju, abyś raczył nas wspomóc. Chodzi o to, abyś znalazł sposób
na zaradzenie niepowetowanej stracie dla naszego Zakonu po śmierci
śp. ks. rektora wileńskiego. Miał On bowiem wielkie przekonanie
o świątobliwości naszego Założyciela, Ojca Stanisława od Jezusa Maryi
Papczyńskiego. Obiecał oddać jego żywot do druku i w tym celu kazał
nam, abyśmy go spisali, a on miał postarać się zrobić wywiad co
do cnót Ojca Założyciela, zasług i prac podczas pobytu u pijarów.
Niestety, śmierć odważyła się ściąć te zamysły kosą. Proszę Cię zatem,
mój serdeczny Dobrodzieju, zechciej zastąpić śp. wspomnianego rektora
i zachęć do tej pracy któregoś ze współbraci swego zakonu. Przecież
to i nasz Zakon od Waszego się wywodzi, bo od Was wyszedł Za-
łożyciel naszego Zakonu, szczególny czciciel Niepokalanego Poczęcia
NMP. Można byłoby wprawdzie znaleźć u nas takich, którzy godnie
spisaliby jego żywot. Więcej podobno jednak znaczy, gdy ktoś przez
drugiego, a nie przez siebie samego bywa chwalony. Proste przysłowie
mówi o tym, że własne chwalenie brudzi [propria laus sordet]. A po-
nieważ staramy się o wszczęcie procesu przed miejscowym ordyna-
riuszem o życiu i sławie świętości Założyciela, proszę bardzo, abyś
raczył sobie przypomnieć, czy nie ma w Waszym zakonie kapłana,
który znał naszego Ojca Założyciela. Mógłby złożyć jakieś godne o nim
świadectwo jako świadek naoczny. Pożal się Boże, że nasi poprzednicy
nie pomyśleli wcześniej o procesie tak godnego Sługi Bożego, gdy
żyło tak wielu naocznych świadków, przekonanych o jego świętości.
Dopiero mnie ten los przypadł, aby naszych do tego popychać. In-
strukcje z Rzymu już posłałem, jak mają postępować. Gdybyś przy-
pomniał sobie jakiegoś świadka, racz powiadomić ks. Jana, brata na-
szego w Warszawie, a on przekaże naszym. Proszę Cię, gdybyś sam
coś osobliwego o działalności Sługi Bożego wiedział lub słyszał, racz
do tego dołożyć: mianowicie o dobrze wiadomej każdemu jego cier-
pliwości, o nieugiętym męstwie i wytrwałości w tylu przeciwnościach
związanych z jego Instytutem.

Szerząc kult Sługi Bożego, oddajemy większą cześć Matce Naj-
świętszej. On to, gorąco zabiegając o chwałę Niepokalanego Poczęcia
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Matki Bożej, dla tej tajemnicy i dla ratowania dusz zmarłych powołał
do życia nasze Zgromadzenie.

Ja natomiast, zacząwszy tę sprawę, zapewne dalej, do Portugalii,
będę posłany w celu zaszczepienia tam naszego Zgromadzenia. Król
pisał do Polski, abyśmy przysłali mu zakonników. Myślę, że wyślą
mnie z innymi. Pozostawiam więc w rękach Waszmości Państwa spra-
wę naszego Założyciela. Ja jako drugi Szaweł zostaję w tym Zgro-
madzeniu, które przez naszych, a mianowicie przez naszego brata Jó-
zefa106, było atakowane, dopóki Matka Boża nie rzekła: „Franciszku,
dlaczego mnie prześladujesz?” Nie ośmielając się wierzgać przeciw
ościeniowi, musiałem przyjąć habit w Rzymie. Teraz zaś, abym zakon
Matki Najświętszej, jako Jej niegodny niewolnik, mógł zaprowadzić
dalej, muszę się odważyć na taką długą drogę. Zostawiam Waszemu
zakonowi w Polsce czujność o sprawę naszego Zakonu i Założyciela.
Sam zaś świątobliwym modlitwom i łaskawej wrodzonej pamięci po-
leciwszy się, podpisuję się jako Waszego zakonu i Twój serdecznie
kochający brat, niegodny bogomódlca i najmniejszy sługa.

List do ks. Bixego pod Wiedniem107

Niezmiennie się cieszę z dobrego zdrowia Najprzewielebniejszego
Księdza Prałata, o czym powiadomił mnie posłaniec. Bardzo a bardzo
dziękuję za łaskawość i tak wielką gościnność ks. Prałata dla nas,
gdy jechaliśmy do Rzymu. Obydwaj składamy Bogu dziękczynienie
za uchronienie nas od niebezpieczeństwa, o czym powiadomił mnie
brat eremita. Mogliśmy bowiem przybyć do Rzymu i czynić wiele
dobrego dla naszego Zgromadzenia, czego nie byłoby, gdybyśmy wów-
czas nie ocaleli z niebezpieczeństwa. A tak otrzymaliśmy wszystko,
o co prosiliśmy Stolicę Apostolską. I co więcej, zostaliśmy zaproszeni
przez króla portugalskiego do jego królestwa, aby tam przez nasze
Mariańskie Zgromadzenie wzrastała cześć Niepokalanego Poczęcia
NMP. Poczytywałbym sobie za wielkie dobrodziejstwo, gdybym mógł,
przebywając jeszcze w Rzymie, pocieszyć się listem od prześwietnego
Księdza Prałata. Proszę napisać, co zdarzyło się w godzinę po naszym
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106  Wyszyński Józef – brat Kazimierza. Był żołnierzem, później został nowicjuszem ma-
riańskim i otrzymał imię Aleksander. Spowodował wiele zamieszania w Zakonie. O. Kazimierz
wstąpił do marianów, aby naprawić to, „co brat zepsował”.

107  „Pisma KW”, s. 430-431.



odjeździe, o tej ruinie stancji, w której przez kilka dni wypoczywa-
liśmy. Toć to ewidentny cud, że nam nic się nie stało, a przecież
sufit runął bezpośrednio po naszym wyjściu. 

List ten można przesłać przez ojców franciszkanów z Wiednia do
Rzymu do klasztoru św. Franciszka ad Ripam Tiberis. Mam tam o. Alek-
sego, byłego prokuratora generalnego ojców franciszkanów. Można też
przesłać przez naszych zakonników, którzy będą prawdopodobnie tam-
tędy przechodzić z Polski do Rzymu, a są przeznaczeni do Portugalii.
Będą chcieli odwiedzić Czcigodnego Księdza Prałata. Dobrze byłoby
im opowiedzieć o tym szczęśliwym przypadku, gdy przybędą do Księ-
dza Prałata. Będzie tam też ten towarzysz podróży, który wtedy razem
ze mną jechał. Odesłałem go do Polski i sam mieszkam tu w konwencie
Ara Coeli. Zasyłam modły do niebios za Prześwietnego Księdza Prałata.
Najpokorniejszy sługa etc.

List do króla portugalskiego w sprawie wysłania naszych zakon-
ników do jego królestwa108

Najjaśniejszy Królu i Panie Najłaskawszy!
Z rozkazu Najjaśniejszego Majestatu Królewskiego polecono mi

napisać list do Polski do mego przełożonego generalnego Zgromadzenia
Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, aby wysłał zakon-
ników naszego Zgromadzenia do królestwa Waszej Królewskiej Mości.
Tenże o. przełożony na życzenie i rozkaz Królewskiego Majestatu wy-
znaczył zakonników. Przygotowują się oni do podróży i wkrótce przy-
będą do Rzymu, a następnie wraz ze mną udadzą się do Portugalii.
Jedno tylko pozostaje do załatwienia, a mianowicie, aby od ministra
Waszej Królewskiej Mości otrzymali listy uwierzytelniające i inne po-
moce po przybyciu do Rzymu. Ułatwi to podróż i szybciej będziemy
mogli stawić się na wieczystą służbę Waszego Królewskiego Majestatu.

Po napisaniu powyższego, z najgłębszą pokorą i uległością pod-
pisuję się jako Waszego Najjaśniejszego Majestatu Królewskiego nie-
godny orędownik u Boga i najoddańszy sługa etc.

Brat Kazimierz Wyszyński, Prokurator Generalny Zgromadzenia
Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP.
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6 sierpnia
Nadeszły z Polski listy zarówno dla mnie, jak i dla ministra ge-

neralnego i komisarza generalnego od Ojca Proboszcza. Zgłasza i de-
cyduje, że na misje do Portugalii udam się ja wraz z o. Benonem
Bujalskim. Nie mając tu żadnego pisma od króla, postanowiłem sam
się odezwać do króla i już list ułożyłem.

8 sierpnia
Zaniosłem do Ojca Komisarza list od naszego o. Proboszcza. Ojciec

Komisarz spostrzegł mnie, gdy tylko wszedłem, i zaraz mnie powia-
domił, że minister generalny pisze z Madrytu, aby tych, którzy idą
do Portugalii, zatrzymać w Rzymie, aż otrzymają od króla drugie wez-
wanie i dyspozycje, jak mają się dostać do Portugalii. Dałem mu list,
a on czytał i był zadowolony, że mnie tam wyznaczono. Dałem też
drugi list do ministra generalnego. Zadeklarował, że sam też napisze
i razem odeśle.

9 sierpnia
Odesłano do Madrytu listy do najprzewielebniejszego ministra ge-

neralnego pisane przez naszego o. Proboszcza i najczcigodniejszego
komisarza.

Tu opisuje się historie zapadnięcia się sufitu, o czym pisałem wyżej
pod datą 28 lipca.

Zanim wyjechaliśmy z Polski do Rzymu, ks. [Jerzy] Bixy109, pro-
boszcz z Sobikowa pod Górą, zobowiązał nas, abyśmy odwiedzili jego
brata, ks. proboszcza Joachima Bixego w Ruperstorfie pod Wiedniem.
Dwie niedziele przed naszym przybyciem z Polski, nie wiadomo skąd
się wziął ogień i spalił dach nad plebanią. Ponieważ sufity były mu-
rowane i gipsowane, ogień nie mógł przez nie przeniknąć. Płonące
drewniane krokwie padały jednak na sufit i znacznie go nadwerężyły,
tak że porobiły się pęknięcia. Gdy przybyliśmy dwie lub trzy niedziele
później, wspomniany prałat przyjął nas bardzo serdecznie i gościł przez
kilka dni nas i nasze konie. Stancje mieliśmy w tymże domu, nad
którym spłonął dach. Nie zważaliśmy bardzo, że w tym czasie nad
stancjami, gdzie spaliśmy, były nadwerężone sufity. Najbardziej za-
padnięte były nad moim łóżkiem. Mówiłem nawet do mego socjusza
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109  Ks. Jerzy Adam Bixy należał do Instytutu Księży Komunistów (†17 II 1758). 



ks. Kantego, że pewnie nie odważyłbym się tu więcej mieszkać i sypiać.
W godzinę po naszym wyprowadzeniu się z tych stancji, gdyśmy
wsiedli na wóz i odjechali, zawalił się sufit. Mógłby nas zabić, kiedy
wybierając się w drogę, układaliśmy nasze rzeczy i chodziliśmy tam.
Cudem Pańskim musiał być trzymany, zanim nie wyruszyliśmy. Bogu
niech będą dzięki, że uniknęliśmy takiego wypadku. Jest jeszcze jeden
dowód, że Bóg raczył nas zachować. Chciał, abyśmy dalej szli ze
względu na cześć Matki Bożej, bronili Jej zakonu przed przeciwnikami
i Jej cześć nieśli w dalekie kraje. Po naszym odjeździe zapewne słu-
żebna dziewka owego domu weszłaby do owych stancji, aby pościel
uporządkować i pozamiatać po nas. Taki jest zwyczaj w tych krajach,
bo są rozmiłowani w porządku i sprzątają zaraz po gościach. Ponieważ
nie znaliśmy drogi przez miasto i poza miastem, więc tenże prałat
przeprowadził nas przez miasto i z półtorej mili przez pola za miastem.
Ten miłosierny uczynek dla nas uchronił od wypadku również i jego
[prałata]110.

Diariusz czynności w Rzymie i w Portugalii 325

110  Według Archiwum Archidiecezjalnego Poznańskiego dalej są listy autentyczne o. Ka-
zimierza, które w większości wpisane są w „Diariusz”, choć wiele z nich w formie skróconej.
Niektóre były wpisywane przez samego o. Kazimierza na luźnych kartkach, stąd w Procesie
Poznańskim zmieniono w przypadku niektórych ich kolejność. W Zeszycie 3 znajdują się listy
wysłane, niektóre z kopertami, co wskazuje, jaką drogą były przesyłane. Wiele listów jest po-
wtórzeniem tego, co zostało wpisane w „Diariusz”. 



ZESZYT 4
(9 VIII 1752 – 26 II 1753)

Sprawozdanie o tym przyniósł mi br. Malicki, eremita spod Bia-
łegostoku, przysłany do Rzymu przez p. Hetmana Branickiego po osła
i po psy do szukania trufli111. Zamieszkał on przez 3 dni u ks. Joachima
Bixego, gdzie spotkał się z bardzo ludzkim i uprzejmym przyjęciem.
Prosił o przesłanie nam w Rzymie serdecznego pozdrowienia. Tam
zaś opowiedział mu o cudzie Bożym i o opiece, jakiej doznaliśmy.
Często prowadził go do tych pokojów, dziękując Bogu za to, że tam
nie zginęliśmy.

Sprawę zatargu z ks. Turczynowiczem skierowaliśmy do Kongre-
gacji Rozkrzewiania Wiary. Obrońca strony przeciwnej zamierzał prze-
ciągać jej rozstrzygnięcie w nieskończoność, aby ks. Turczynowicz
mógł w tym czasie rozszerzyć swoje pseudomariańskie zgromadzenie
i osobiście udać się do Rzymu dla poparcia swego przedsięwzięcia.
Doniesiono mi, że starał się o rekomendację u biskupa wileńskiego
i podobno otrzymał ją przed jego śmiercią. Wówczas nasz obrońca,
mający szczególne względy u Najjaśniejszego Lercariego, sekretarza
tejże Kongregacji, nalegał i uzyskał, aby sprawy nie odkładać, lecz
jak najszybciej ją załatwić.

Cóż tedy czynił szatan? Widząc, jak bardzo skuteczne są wsta-
wiennictwo i przynaglenia sekretarza Lercariego, szukał sposobów, aby
go usunąć z Rzymu. A czynił to w następujący sposób: pokłócił króla
angielskiego z jego synem kard. Yorku, tak że kardynał wyprowadził
się z pałacu swego ojca i wyjechał z Rzymu112. Według pogłosek, se-
kretarz Lercari, który był majordomusem u kard. Yorku, miał być po-
wodem do tejże kłótni. Ojciec Święty wezwawszy do siebie sekretarza
Lercariego, radził mu, aby wyjechał z Rzymu, dopóki nie pogodzi
króla z synem. Lecz szatan przeliczył się. Zanim bowiem tę sprawę
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111  Dawne encyklopedie wskazują na dwa sposoby szukania smakowitych trufli w ziemi:
można do tego użyć świni, trzymanej na sznurku za nogę, aby gdy znajdzie truflę, odciągnąć ją,
dając w nagrodę żołędzie. Można też wyćwiczyć psy, które nieomylnym węchem wskażą miej-
sce trufli.

112  Chodzi o Henryka Stuarta, kard. Yorku, syna Klementyny Sobieskiej. W jego rezy-
dencji w Rzymie, a później i we Frascati gromadzili się często Polacy. Zob. M. Loret, Życie
polskie w Rzymie w XVIII wieku, Roma 1930, s. 289.



i kłótnię przygotował, nasza sprawa została pomyślnie załatwiona dzię-
ki wstawiennictwu Lercariego. Sekretarz osobiście wręczył mi dekret
i list do miejscowego ordynariusza, zaopatrzywszy je w swoje podpisy
i pieczęcie. I dopiero po tym fakcie Ojciec Święty wysłał go z Rzymu.
Gdyby zaś uczynił to wcześniej, nasza sprawa niewątpliwie zostałaby
odłożona na dalszy termin, do czasu przybycia ks. Turczynowicza.

Byliśmy z adwokatem na audiencji u kard. Bardiego, referenta ze
strony ks. Turczynowicza, by poinformować go o naszej sprawie. Po
naszym odejściu przybył do tegoż kardynała jakiś zakonnik i miał z nim
długą konferencję na temat naszej sprawy. Gdy zaś nasz adwokat po-
wrócił do kard. Bardiego, wówczas jego majordomus i inni ze służby
opowiadali, że po naszym odejściu był tu jakiś inny zakonnik i długo
w naszej sprawie rozmawiał z kardynałem. Nigdy go jeszcze tu nie
było. Adwokat był tym bardzo zdziwiony, bo nie wiedział, kto to mógł
być. Jednakże referent sprawy ze strony ks. Turczynowicza zamiast
stać po jego stronie, zajął przychylne stanowisko dla nas; nalegał, aby
sprawa jak najszybciej została rozstrzygnięta, choć strona przeciwna
żądała jej odłożenia.

Dnia 9 sierpnia 1752 r. nasz Ojciec Proboszcz wysłał list do ministra
generalnego do Madrytu następującej treści:

„Najprzewielebniejszy w Chrystusie, Ojcze Ministrze Generalny,
Najczcigodniejszy Ojcze Przełożony!

Złożywszy na wstępie jak najgłębsze uszanowanie Jego ojcowskiej
dobroci, bez najmniejszej zwłoki spełniam Jego polecenie dotyczące
wysłania do Rzymu na żądanie Najczcigodniejszego Króla Portugalii
dwóch zakonników mariańskich z naszego Zgromadzenia Niepokala-
nego Poczęcia NMP, bardzo zasłużonych dla tegoż Zgromadzenia: mia-
nowicie wielebnego o. Kazimierza Wyszyńskiego, byłego przełożonego
generalnego Zgromadzenia, oraz Benona Bujalskiego, byłego przeło-
żonego klasztoru. Aby zaś ci ojcowie szybciej i pewniej mogli przybyć
do wyznaczonego celu w Portugalii, pokornie proszę o przysłanie im
do Rzymu listów uwierzytelniających. Po otrzymaniu tychże w Rzymie,
spodziewam się, że szczęśliwie dotrą do upragnionego celu, tj. do Por-
tugalii. Równocześnie pokornie proszę o doniesienie Najjaśniejszemu
Majestatowi, że wyżej wymienieni ojcowie już przygotowują się do
podróży, a także proszę, aby polecił swemu ministrowi przebywają-
cemu w Rzymie wysłać ich z Rzymu do Portugalii.
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Kończąc, łączę wyrazy najgłębszej czci i uszanowania Waszej Wie-
lebności jako najposłuszniejszy i niegodny sługa, br. Kajetan Wetycki,
Przełożony Generalny Zgromadzenia Ojców Marianów Niepokalanego
Poczęcia NMP”.

List był adresowany w ten sposób: Najprzewielebniejszemu
w Chrystusie Ojcu Piotrowi Janowi de Molina, lektorowi św. teologii,
Teologowi od Niepokalanego Poczęcia oraz całego Zakonu Braci Mniej-
szych św. Ojca Franciszka, Ministrowi Generalnemu i Najczcigodniej-
szemu Przełożonemu w Madrycie.

Po otrzymaniu tego listu wysyłam do króla113 pismo następującej
treści:

„6 VIII 1752
Najjaśniejszy Królu i Panie Najłaskawszy!
Z polecenia Waszego Królewskiego Majestatu, przekazanego mi

przez Przewielebnego Ministra Generalnego Zakonu Serafickiego
św. Ojca Franciszka, wysłałem listy do Polski, do Wielebnego Ojca
Przełożonego Generalnego naszego Zakonu Niepokalanego Poczęcia
NMP, aby wysłał zakonników naszego Instytutu do Królestwa Waszego
Majestatu. Tenże Ojciec Przełożony, spełniając życzenie i zlecenie Wa-
szego Królewskiego Majestatu, wyznaczył zakonników, którzy przy-
gotowują się do podróży i wkrótce przybędą do Rzymu, a następnie
do Portugalii. Zanim przybędą do Rzymu, proszę o listy uwierzytel-
niające i inne dokumenty od ministra Waszego Majestatu, przebywa-
jącego w Rzymie, w celu ułatwienia im dalszej podróży. Tak przy-
gotowani, będziemy mogli jak najszybciej stawić się na wieczną służbę
Waszego Królewskiego Majestatu. Napisawszy to, pozostaję na zawsze
oddany z najgłębszą uległością Najjaśniejszemu Waszemu Królewskie-
mu Majestatowi”.

Gdy zamierzałem ten list wysłać do króla Portugalii przez jego
ministra, dowiedziałem się od niego, że przewielebny minister generalny
z Madrytu napisał, aby zakonnicy przeznaczeni do Portugalii – gdy
przybędą do Rzymu – nie puszczali się w dalszą drogę, dopóki nie
otrzymają wezwania od króla i zarządzenia, jaką drogą mają podró-
żować. Z tego powodu nie wysłałem listu do króla.
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W liście zaś ojca proboszcza z 8 lipca 1752 r. czytam, że zamierza
zaniechać rozpoczęcia procesu naszego Czcigodnego Ojca, gdyż wy-
maga to wielkich kosztów, a nie ma sposobu na ich zdobycie. W związ-
ku z tym odpisuję mu w następujący sposób:

List 16 do o. Kajetana Wetyckiego114 
Rzym, 19 sierpnia 1752 r.
Wielce Czcigodny Proboszczu Generalny i Najdostojniejszy Prze-

łożony! 
Przyszła nareszcie odpowiedź na moje listy, datowana w Warszawie

8 lipca. Wyczytałem w niej, że ks. Aleksy do Rzymu na prokuratora,
a ks. Benon ze mną został wyznaczony do Portugalii. Jestem z tego
bardzo zadowolony, bo w tych dniach nadeszło już drugie wezwanie
od króla [przez pośrednictwo] przełożonych [franciszkańskich] z Ma-
drytu w Hiszpanii do Rzymu.

Zasmuca mnie tylko to, że proces naszego Czcigodnego Ojca dotąd
się nie zaczął. Obawiam się, aby reszta starych naocznych świadków
nie zeszła z tego świata, co spowodowałoby szkody nie do odrobienia,
jak to już miało miejsce z powodu zaniedbania naszych poprzedników,
którzy tak marnie zmarli, bo mając więcej żywych świadectw o świę-
tym życiu Sługi Bożego, nie rozpoczynali procesu. 

Oby powodzenie naszego Zakonu, którego doświadczamy, gdy za-
częliśmy myśleć o promocji Sługi Bożego, nie zostało tajemnym wy-
rokiem Bożym odmienione.

 Przecież wiadomo każdemu, że dopóki zaniedbywaliśmy Ojca,
musieliśmy gnieździć się w czterech miejscach. Gdy zaś postaraliśmy
się wydobyć jego kości z błota i sklecić jaki taki grobowiec oraz po-
staraliśmy się wymalować jego obrazek, Pan Bóg raczył nas obdarzyć
fundacją raśniańską i preńską115. Zaledwie zaś pomyśleliśmy o procesie
i w tym celu sprowadziliśmy z Rzymu instrukcje, otrzymaliśmy zwy-
cięstwo nad przeciwnikami i pozyskali zupełnie nieoczekiwaną życz-
liwość króla portugalskiego.

Jeżeli więc opuścimy ręce w tej najważniejszej sprawie naszego
świętego Założyciela, najbardziej zasadniczej i najpotrzebniejszej na-
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szemu Zakonowi, od czego niech nas Bóg zachowa, to trzeba obawiać
się odmiany Bożego błogosławieństwa, a co więcej – za niewdzięcz-
ność – kary Boskiej. Możemy popatrzeć na instytut ks. Turczynowi-
cza; [ks. Turczynowicz] wynalazł sposób wypłynięcia. Ma on bowiem
więcej popleczników i ludzi przekonanych o swojej świętości niż nasz
Ojciec u nas. I gdyby ks. Turczynowicz zeszedł z tego świata, jego
przyjaciele, z którymi ja prawie codziennie toczę spór, odważyliby
się rozpocząć jego proces. Z powodu braku starania o proces naszego
Czcigodnego Ojca jedni mówią, że nie wiedzą, kto to taki, a drudzy,
że utonął itd. Wielkie prace i zasługi naszego Ojca w Kościele Bożym
są przyćmione przez nasze zaniedbanie. Natomiast zasługi ks. Tur-
czynowicza rozgłaszane są na Litwie i w Rzymie przez życzliwych
mu, jak gdyby był człowiekiem wielkiej świętości, który wielu nie-
wiernych wprowadził na łono Kościoła Świętego.

W tych także dniach był u Ojca Świętego pewien kapłan świecki
[diecezjalny], który nawrócił wielu schizmatyków koło Kijowa. Dzięki
jego współpracy kilkanaście parafii przyjęło unię. Miał on rekomendacje
od króla i niektórych panów polskich i otrzymał od Ojca Świętego
wielkie łaski i przywileje. Ojciec Święty ustanowił go Misjonarzem
Apostolskim w tamtych stronach i przekazał mu zalecenie na przyszły
sejm Rzeczypospolitej, aby swobodnie mógł działać bez zależności
od biskupa. Kapłan ten jest przyjacielem ks. Turczynowicza i zaczyna
się za nim wstawiać. Gdyby przybył wcześniej, to mając takie względy,
mógłby przeszkodzić [w otrzymaniu] naszego dekretu.

Trzeba się obawiać, czy oni się nie połączą i wspólnie nie uknują
coś przeciw nam. Rzym zaś, nie znając nas ani z piór, ani z mięsa,
tj. naszej pilności, ani zasług naszego Ojca przez nas ukrywanych,
zechce bardziej im sprzyjać. Oni swoje zasługi będą rozgłaszać, a o na-
szym Założycielu nie będzie wiadomo, kim był ten, od którego pochodzi
cała moc naszego Zakonu, że był szczególnym czcicielem Niepoka-
lanego Poczęcia NMP oraz pełen gorliwości o pozyskanie dusz dla
Boga.

Jeżeli więc pragniemy dalej się rozwijać, to przede wszystkim na-
leży posuwać naprzód tę sprawę i o nią się troszczyć, choćby nawet
miało dojść do utraty jednej fundacji na rzecz prowadzenia tego procesu.
Trzeba się obawiać, żeby adwokaci świętych, widząc, że ich trud w roz-
poczęciu procesu jest zmarnowany, nie zwątpili w nasz rozwój i nie
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podali ręki drugiej stronie. Jeżeli bowiem oni szczerze nas bronili,
to czynili to z myślą, abyśmy nie mieli przeszkody od naszych prze-
ciwników w prowadzeniu procesu naszego Ojca. Jeżeli zobaczą, że
słabniemy, tracimy zapał i sprawę porzucamy, mogą zwrócić się prze-
ciw nam, słysząc pochwały o ks. Turczynowiczu uważanym za bardziej
świętego od naszego Ojca, który jest tak bardzo przez nas zaniedbany,
czemu każdy mądry się dziwi. Ustawicznie mnie pytają, także kar-
dynałowie, kto jest waszym założycielem i czy jest błogosławiony lub
przynajmniej ma tytuł wielebnego przyznany mu przez Kongregację
Obrzędów, albo czy toczy się proces przed ordynariuszem? 

Z tym samym pytaniem spotkam się w Portugalii tak od króla,
jak i od innych wybitnych osobistości państwa oraz zakonników. Jeśli
odpowiem, że w tej sprawie nic się nie robi, zaraz stracą zaufanie
i dobre o nas mniemanie. Choćby w najostatniejszym zakonie zało-
życiel nie bywa tak zaniedbywany.

Nawet eremici w Rzymie, noszący taki sam habit jak my, prze-
prowadzili już proces swego pierwszego eremity i dawno już otrzymali
dla niego od Kongregacji Rytów tytuł „czcigodny” oraz drukują jego
życiorys. Dopiero 5 lat minęło od śmierci założyciela pasjonistów, a już
zakończono proces i wprowadzono sprawę przed Kongregację, chociaż
nie było żadnych cudów. Nie są one zresztą potrzebne w Rocie i Kon-
gregacji Rytów od razu, lecz dopiero na 10 lat przed beatyfikacją.

Ksiądz Jan Kanty słyszał, jak pytano nas w sekretariacie kurii w Ara
Coeli o założyciela i czy toczy się postępowanie o jego beatyfikację.
Gdy odpowiedziałem, że jeszcze nie, ojcowie bernardyni mówili je-
den do drugiego: „E questa Congregazione conciuta in Polonia, in Po-
lonia se finisce” [To zgromadzenie zaczęło się w Polsce i w Polsce
się zakończy]. Chwała Bogu, że się to proroctwo nie spełniło, bo oto
wzywają nas z Polski do Portugalii. Stało się tak, ponieważ zaczęliśmy
starania o proces beatyfikacyjny naszego Ojca Założyciela. Jeśli więc
nie chcemy „skończyć w Polsce”, to trzeba prowadzić proces, gdyż
wówczas nasz Zakon ustanowiony ku czci Matki Bożej rozszerzy się
na krańce ziemi. 

Przyznam się więc Przewielebnemu Ojcu, że nie śmiem się ruszyć
z Rzymu do Portugalii, dopóki nie usłyszę przynajmniej o rozpoczęciu
tego procesu. Powinno nam najbardziej na tym zależeć, bo od tego
uzależniony jest nasz rozwój, inaczej będziemy gasnąć.
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Ostatecznie, jeżeli tam [w Portugalii] obeszłoby się beze mnie
i trzeba, abym powrócił do Polski i zajął się tym procesem, to nie
uchylam się od pracy. Ale przecież na, miłość Boską, nie jestem sam
w Zgromadzeniu. Dlaczego nie miałoby się dokonać beze mnie to,
co jest dla nas najbardziej podstawowe?

Wielce Czcigodny Ojciec wspomina o wysokich kosztach. Nie trze-
ba się obawiać, bo rozpoczęcie procesu mało albo nic nie będzie ko-
sztować. Jeżeli ksiądz biskup będzie życzliwy, to i na dokument nie-
wiele potrzeba.

Nie przeszkadza, że sam proces może się toczyć nawet i 10 lat.
Nie potrzeba jeździć w krakowskie czy w inne miejsca, wystarczy roz-
począć proces w Warszawie. Przede wszystkim liczyć się trzeba z nie-
bezpieczeństwem [śmierci] ostatnich starych i podeszłych świadków,
którzy są blisko Warszawy i naszych klasztorów. Innych świadków
ze słyszenia można odłożyć na później. Nie potrzeba udawać się tam,
gdzie [o . Papczyński] się urodził, bo to jest w jego „Żywocie”. Trzeba
najpierw zebrać świadectwa, które nie mogą czekać, a inne później.

Posłałem już wzór prośby do biskupa. Cała sprawa jest tam jak
na dłoni jasno przedstawiona przez obrońcę świętych, a przeze mnie
przesłana. Potrzebna jest tylko pilność naszego Zgromadzenia, a szcze-
gólnie postulatora sprawy. Ponieważ ks. Benon został wyznaczony do
Portugalii, trzeba na to miejsce wyznaczyć kogoś gorliwego i miłu-
jącego Zgromadzenie. Wielce Czcigodny Ojciec wyznaczy takiego, któ-
ry kocha Zakon i Założyciela i chce szczerze pracować.

O koszt na beatyfikację i kanonizację nie trzeba się martwić. Jeśli
nas Pan Bóg szczęśliwie zaprowadzi do Portugalii, królestwo to nie-
wątpliwie o tym pomyśli, gdy tylko im dobrą nowinę zaniesiemy, że
proces beatyfikacyjny naszego Ojca Założyciela jest prowadzony. Za-
pewne powstaną nowe fundacje i wzrośnie liczba jego czcicieli. O cuda
także nie należy się zbytnio niepokoić, że ich jeszcze nie ma po jego
chwalebnej śmierci, bo też nie są wymagane do procesu wobec or-
dynariusza miejsca. Będą po rozpoczęciu procesu. Jakże może ktoś
doznać cudu, gdy nie wzywa przyczyny Sługi Bożego, bo go nie zna
i o nim nie słyszy.

Podobno w Górze remontuje się drewniane budynki przy kościele.
Zawsze obawiałem się pożaru i dlatego postanowiłem je zlikwidować
albo odsunąć. Tak bowiem za mojego pobytu, jak i w innym czasie
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zapalały się sadze, co było bardzo niebezpieczne dla kościoła. Trudno
byłoby się jednak obejść bez tych cel ze względu na wygodę dla naszych
braci. Należy przynajmniej postarać się o wymurowanie grobowca na-
szemu Ojcu Założycielowi, w kącie, gdzie znajdują się oleje święte,
o czym już pisałem. Z powodu wilgoci w tym miejscu, trzeba w czasie
budowy grobowca podnieść nad nim posadzkę, górną zaś część zbu-
dować grubszą i dobrze zasklepioną, aby, uchowaj Boże, ogień nie
mógł zniszczyć tak drogiego skarbu. Tak radził obrońca świętych, twier-
dząc, że dla mężów w opinii świętości godzi się z powodu wilgoci
stawiać takie grobowce, za pozwoleniem miejscowego ordynariusza,
czy przenosić w inne miejsce, byle nie umieszczać przy grobowcu
żadnego światła ani wotów. Można natomiast napisać na wierzchu,
czyj jest to grób i że [pochowany w nim] umarł w opinii świętości.
Napis ten nie oznacza kultu publicznego, jak dowodzą autorzy i ad-
wokaci. Trzeba prosić o wstawiennictwo do księdza biskupa od księcia
kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponieważ mamy tam na-
szego teologa ks. Benedykta, nie będzie trudno mu zadziałać, aby oboje
księstwo pisali do biskupa, aby zechciał wydać dekret na proces i usta-
nowienie sędziów. 

Nic nie szkodzi, że z powodu naszego ubóstwa proces będzie długo
trwał, byleby tylko się zaczął i był prowadzony stopniowo, poczynając
od starych świadków, na których najwięcej zawisło. Przecież i sprawa
Matki Marii z Agredy toczy się już prawie 20 lat. Im dłużej się ciągnie,
tym lepiej się zakończy. Hiszpanie mówią zdecydowanie, że choćby
i górę złota mogą wydać na dokończenie procesu i na beatyfikację
Matki Marii z Agredy. A wszystko dlatego, że była mniszką zakonu
Niepokalanego Poczęcia NMP. A czego my mamy się spodziewać
w Portugalii, gdy będziemy się starać nie tylko o [beatyfikację] za-
konnika, lecz założyciela zakonu Niepokalanego Poczęcia! W tym bo-
wiem swego szczęścia upatruje król portugalski, że jeżeli Hiszpania
ma mniszki zakonu Niepokalanego Poczęcia, to on chce mieć zakon-
ników zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia. Gdy więc zasłyszą, że
jest prowadzony proces założyciela tego zakonu, to zapewne owo kró-
lestwo jest sposobniejsze i bogatsze niż Hiszpania.

Trzeba brać pod uwagę i to, że jeśli proces się nie rozpocznie,
to chociaż nasze Zgromadzenie przeszczepimy do Portugalii, ale nie
będzie prowadzony proces naszego Założyciela, obawiać się trzeba,
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że Kongregacja Portugalska może się odłączyć. Nie mogłaby tego uczy-
nić, gdyby słyszała pochwałę swego pierwotnego założyciela, co trzy-
małoby nas w jedności. Wiele by nam też pomogli do dalszego pro-
wadzenia procesu beatyfikacyjnego w tym tak bogatym królestwie,
gdybyśmy, choćby i nie szybko, zakończyli proces [wobec ordynariusza
miejsca].

Pragnę więc, radzę i błagam na miłość Boską, aby jak najprędzej
rozpocząć tę sprawę, nie oglądając się ani na ubóstwo, ani na nie-
dostatek, nawet gdyby, broń Boże, jakaś klęska spadła na Królestwo
Polskie. W tym wszystkim nie trzeba ustawać, a w trudnościach należy
jego [o. Stanisława] obrać za patrona, i Bóg nie odmówi łaski temu,
który jest sławiony w świętych swoich.

Piszę ten list prawie z płaczem, ubolewając z powodu niepowo-
dzenia, że tak wielkie i potrzebne dzieło, także Kościołowi Bożemu,
nie jest prowadzone. Więcej bowiem czci Niepokalanego Poczęcia NMP
może wypływać z promocji Sługi Bożego niż z innych czcicieli.
A przecież tych, choć partykularnych, mocno popierają, a my nie sta-
ramy się o szczególnego Założyciela.

Proszę najpokorniej Wielce Czcigodnego Ojca, aby ten list mogli
przeczytać Ojcowie Radni i wszyscy inni życzliwi dla sprawy. Ich
serca poruszyłyby się do poparcia procesu naszego Ojca Założyciela,
a przez to zachęcaliby innych. Dla nas zaś wiadomość o rozpoczęciu
procesu będzie wielką pociechą i otuchą przed wyruszeniem do Por-
tugalii. Jeśli w wyniku naszych wysiłków będzie się dobrze powodzić
naszemu Ojcu Założycielowi, co jest naszą powinnością słuszną i spra-
wiedliwą, to łatwiejsza będzie nasza misja w Portugalii.

Na koniec trzeba wziąć też pod uwagę, że gdy zabraknie świadków
naocznych i z powodu naszego zaniedbania proces zostanie odłożony
na później, stracimy prawo do jego prowadzenia, co nie dałoby się
naprawić, chyba że takie nastąpiłyby cuda, które zadziwiłyby cały świat.
A i wtedy nie nadrobiłoby się milionowych strat! Bowiem Kongregacja
Rytów ma podejrzenie co do opinii o świętości Sług Bożych, gdy
ci, co powinni mieć o tym dobrą opinię, czyli naśladowcy i bliscy
świętych, nie promują ich. Zapewne adwokat Roty Rzymskiej będzie
miał podstawę do zarzutu, że tak późno, po upływie tylu lat, odzywają
się jego duchowi synowie. Nie mógłby teraz tego czynić, dopóki się
znajduje starych świadków naocznych. Trzeba też wskazać na przyczynę

334 Stróż duchowego dziedzictwa marianów



prześladowania Ojca i jego zakonu, wojny i różne zarazy, które na-
stąpiły po jego śmierci.

Doszła mnie pewna wiadomość, że jeszcze w Polsce, w Warszawie,
znajdują się owi bazylianie wschodni. Należy więc wybadać ich zamiar
w sposób, który podałem, wydaje mi się, że [w liście] z 15 lipca,
tak aby się nie domyślili, o jaką sprawę chodzi. Wiadomość o śmierci
biskupa wileńskiego nie jest pewna, gdyż tu nic nie słychać, aby miał
umrzeć. Może chodzi o biskupa inflanckiego Puzynę116. 

Proszę o listy polecające od ks. Kanclerza Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego i od króla oraz królowej do kard. Paulucciego. Kardynał
ten wiele może nam pomóc w nabyciu miejsca w Rzymie. Także ks. Be-
nedykt może wiele zyskać dla naszego Zakonu u Księcia Kanclerza
przez samą księżnę.

Wkrótce prześlę odpust dla Goźlina na św. Marcina. Natomiast
nie dadzą odpustu dla Raśny na św. Antoniego, dopóki nie wygaśnie
dziesięciolecie [odpustu na] św. Annę. Na podstawie dopuszczenia do
wszystkich przywilejów zakonu serafickiego, zgodnie z klauzulą
„oprócz odpustów temu zakonowi specjalnie udzielonych”, mamy ten
odpust. Zakonnikom nie dają więcej niż jeden odpust, bo wiedzą, że
zostały im udzielone w sposób ogólny inne. Również nam są udzielone
na podstawie Reguły Dziesięciu Cnót i inkorporacji do zakonu św. Fran-
ciszka.

Przez ks. Januarego Znojewskiego, bazylianina, posyłam upoważ-
nienie do rozgrzeszania z wypadków zarezerwowanych. Wyjeżdża on
z Rzymu 30 sierpnia i spodziewa się dotrzeć do Warszawy w końcu
października, a stamtąd dalej na Litwę. Trzeba więc czuwać, gdy tam
będzie, aby przez zapomnienie nie zaniósł [dokumentu] dalej, choć
zobowiązałem go, aby to zostawił księdzu Bratu przy [kościele] Świę-
tego Krzyża. Również przez niego posyłam najnowsze wydanie książki
„Dekretów Rytów”, [potrzebnych] dla naszych informacji i do przy-
gotowywania rubrycel.

Mam już wiadomość, że dotarły moje listy z 26 lutego, z 11, 18
i 25 marca. Nie wiem, czy doszły listy z 27 maja, 8 i 29 lipca oraz
ostatni z 19 sierpnia. [Nie wiem też, czy doszły] odpusty i przywilej
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na oktawę Dnia Zadusznego, list do biskupa wileńskiego oraz Drzewo
Życia, relikwie św. Franciszki i medaliki dla naszych.

Już nie potrzeba przesyłać do Wilna „Żywota” Czcigodnego Ojca
[Stanisława], bo zmarł o. Łukasz, rektor pijarów. Należy jednak ko-
niecznie starać się, aby „Żywot” został oddany do druku. Jeżeli nasi
jeszcze nie wyruszyli z Polski, niech zabiorą go przepisany, a także
inne rzeczy, o które prosiłem w listach, oraz specjalną relikwię Czci-
godnego Ojca [Założyciela]. Proszę mnie powiadomić, kiedy nasi wy-
ruszą lub wyruszyli z Polski. Jak my wyruszymy, też oznajmię i po-
żegnam się. Teraz zaś podpisuje się: 

niegodny petent, najposłuszniejszy we wszystkim i najpokorniejszy
sługa Wielce Czcigodnego Ojca 
br. Kazimierz Wyszyński, Prokurator Generalny Zgromadzenia Ma-
rianów Niepokalanego Poczęcia NMP. 

List do Księcia Biskupa Poznańskiego117 
Jaśnie Oświecony Księże Biskupie, Miłościwy Panie i Dobrodzieju!
Jako najpokorniejszemu poddanemu niech mi będzie wolno, ści-

skając nogi Jaśnie Oświeconego Mości Księcia, oznajmić, że młoda
latorośl, jaką jest Zgromadzenie Ojców Marianów Niepokalanego Po-
częcia NMP, niegdyś przez śp. Jaśnie Wielmożnego ks. Stefana Wierz-
bowskiego, biskupa poznańskiego, poprzednika Waszej Ekscelencji, ka-
nonicznie założone i erygowane, w tym roku zapoczątkowuje swe roz-
przestrzenianie. Zostało wezwane z Polski przez króla portugalskiego,
aby tam, w Portugalii, rozpościerać swoje gałązki. A ponieważ na ten
przeszczep z woli moich przełożonych ja wraz z innymi zostałem prze-
znaczony, pokornie zgiąwszy kolana, proszę o pasterskie błogosławień-
stwo na tę misję, jako należący do diecezji Jego Ekscelencji.

 Aby nadto nasze Zgromadzenie mogło się szybciej rozwinąć, po-
kornie proszę Waszą Książęcą Mość, aby był łaskaw polecić swemu
sądowi diecezjalnemu przeprowadzenie procesu dotyczącego osoby
czcigodnego naszego Założyciela Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Pap-
czyńskiego, który nam zostawił po sobie niemałe znamiona świętości.
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W diecezji zaś Jego Książęcej Mości pracując wiele lat dla chwały
Bożej, zasnął w Panu i spoczywa u nas w Górze Kalwarii. Od po-
sunięcia naprzód tego procesu zależy rozwój naszego Zakonu, chwała
Ojczyzny naszej Królestwa Polskiego i diecezji, w której Sługa Boży
położył fundament pod swój zakon. Ja w związku z tym przesłałem
już z Rzymu wszelkie instrukcje promotorów spraw beatyfikacyjnych
na ręce naszego o. Generała, który ma przekazać je sądowi Jego Eks-
celencji. Zawierają one opis najłatwiejszego rozpoczęcia i przeprowa-
dzenia tego procesu. Pożądany skutek będzie zależał głównie od łaski
i opieki Waszej Książęcej Mości, któremu tę sprawę oraz samego siebie
jak najpokorniej poleciwszy, piszę się zawsze Waszej Książęcej Mości.

List do ks. Władysława, radnego118

Czcigodny Ojcze Asystencie!
Przepraszam Wielebnego Ojca, że się dotąd z Nim nie skontak-

towałem listownie. Stało się tak ze względu na koszta pocztowe z tym
związane, jak również dlatego, że nie było specjalnie pilnej okazji.
Obecnie, kiedy zamierzam udać się do dalekiego kraju, pragnę z bra-
terską miłością uścisnąć i mile pożegnać Jego osobę. Nie jest bowiem
wykluczone, że już się nie zobaczymy na tym łez padole. Oby nas
nie ominęła chwała świętych, czego serdecznie życzę tak sobie, jak
i Wielebnemu Ojcu. 

Aby Pan Bóg pozwolił nam tego dostąpić, zobowiązuję Wielebnego
Ojca o usilne starania w sprawie procesu naszego Czcigodnego Za-
łożyciela, o czym bardzo dokładnie piszę w liście, zwłaszcza ostatnim
z dnia 19 sierpnia, do Przewielebnego Ojca Proboszcza. Proszę, abyś,
Wielebny Ojcze, zechciał przeczytać dokładnie cały ten list. Prosiłem
Przewielebnego Ojca Proboszcza, by udostępnił go do przeczytania
innym, gdyż tutaj trudno rozpisywać się do każdego osobno z powodu
wydatków na przesyłkę pocztową. Proszę Was przynajmniej o to, że-
byście zechcieli nas pocieszyć przez rozpoczęcie tego procesu, zanim
wyruszymy w drogę, aby za przyczyną Sługi Bożego tak nasza misja,
jak i cały Zakon doznał szczególnego błogosławieństwa i powodzenia
przez wstawiennictwo Sługi Bożego. Jeszcze nie żegnam ostatecznie,
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ale gdy będziemy stąd wyruszać, pożegnam i doniosę, jaką obieramy
drogę. Obecnie zaś, poleciwszy jak najusilniej gorliwości Wielebnego
Ojca sprawę naszego Czcigodnego Ojca, a siebie samego miłości bra-
terskiej, piszę się zawsze Wielebnego Ojca niegodnym pośrednikiem
przy ołtarzu.

List do ks. Kazimierza, radnego generalnego119

Czcigodny Ojcze Radny!
Przepraszam, że nie spełniłem Jego prośby dotyczącej przesłania

najnowszych dekretów Kongregacji Obrzędów. Czynię to dopiero teraz,
przesyłając całą książkę w najnowszym wydaniu, bo to okazało się
najtańsze, jak pisałem w liście do przewielebnego Ojca Proboszcza.
Zobowiązuję Wielebnego Ojca do dokładnego przeczytania tego listu.
Zechciej uwzględnić i promować to, co tam zawarte o procesie Czci-
godnego Ojca [Założyciela], bo bez tego nasze Zgromadzenie żadną
miarą nie może się obejść.

Zdecydowano wysłać mnie na misje do Portugalii, a ja nie wy-
mawiam się od pracy. Jeżeli jednak beze mnie proces nie miałby dojść
do skutku, wolałbym wrócić, aby całą sprawę pchnąć naprzód. Od
niej najwięcej zależy, a bez niej upadną wszelkie podstawy. Jeżeli ktoś
zapyta, jak wygląda sprawa procesu naszego Założyciela, a usłyszy,
że się nic w tym kierunku nie robi, traci zaufanie i mówi o nas: „To
Zgromadzenie wzięło początek w Polsce i w Polsce będzie miało ko-
niec”. Obawiam się, że mogą nam to powiedzieć w Portugalii, słysząc
o naszej opieszałości w tym względzie, chociaż mamy tak wielkiego
Sługę Bożego i szczególnego czciciela Niepokalanego Poczęcia NMP.
A zatem proszę bardzo Czcigodnego Ojca, aby zechciał przyłożyć się
do chwalebnej sprawy, abyśmy przed wyruszeniem do Portugalii mogli
przynajmniej usłyszeć o szczęśliwym rozpoczęciu tak bardzo pożąda-
nego procesu.

Odpustu na Przemienienie Pańskie nie można otrzymać, gdyż tam
już jest na św. Annę. Nigdy nie udzielają dwóch odpustów dla jednego
kościoła. Gdy jest jeden odpust, zaznaczają, że inne są anulowane,
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chyba że chodzi o relikwie lub konfraternie. Ojciec Baltazar Lintner,
jezuita, jest teraz prowincjałem w Czechach. Piszę do biskupa poznań-
skiego, aby go pożegnać oraz polecić mu sprawę procesu. Proszę, aby
ten list został mu na pewno doręczony. Kiedy będziemy wyruszać
w podróż, nie omieszkam powiadomić i pożegnać. Napisawszy to, po-
zostaję zawsze Wielce Czcigodnego Ojca etc.

19 sierpnia
Wszystkie listy do Polski posłałem do mego księdza Brata, aby

oddał list ks. biskupowi, gdyby naszych nie było w tym czasie. Piszę
także do Pana Brata o wsparcie.

Nb. Księdzu Januaremu Znojewskiemu, bazylianinowi, oddałem
upoważnienie odprawiania, rozgrzeszania od przypadków zarezerwo-
wanych i czytania książek zakazanych dla naszych w Polsce. Prze-
kazałem mu także książkę dekretów świętych obrzędów w najnowszym
jubileuszowym wydaniu z 1750 r., którą obiecał oddać w Warszawie.
Sam zaś ma wyjechać z Rzymu 30 sierpnia. Ojciec ten ma mieszkać
na Litwie u przełożonego generalnego bazylianów.

27 sierpnia
W święto bł. Józefa Kalasantego odprawiłem Mszę św. u ojców

pijarów. Odwiedzając celę tegoż Sługi Bożego przy kościele św. Pan-
taleona w Rzymie, zauważyłem nad celą tegoż bł. Józefa wielki obraz
Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny całej w bieli; tak suk-
nia, jak i płaszcz bez domieszki innego koloru. Podobny obraz znajduje
się w ołtarzu w kościele Genueńczyków pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w pobliżu kościoła św. Cecylii w Rzymie – Najświętsza
Maryja Panna cała w bieli i z płaszczem białym, tak jak się ukazała
w mieście Lucca, zstąpiwszy cudownie z nieba i rozkazawszy, aby
na tym miejscu wystawiono świątynię ku Jej czci, a w niej umiesz-
czono białą statuę. Obecnie znajduje się tam wielkie sanktuarium i duże
zakłady kościelne dla kształtowania ludzi różnych stanów oraz duży
przytułek.

Postarałem się również o namalowanie obrazu Niepokalanie Po-
czętej NMP, całej w bieli. Namalował mi go o. Jan Chrzciciel z zakonu
obserwantów św. Franciszka, mieszkający w klasztorze w Ara Coeli.
Obraz Sługi Bożego naszego Czcigodnego Założyciela wykonał już
dość dawno temu niejaki Antoni Albertani – Polak mieszkający w Rzy-
mie, przysłany przez swego ojca z Warszawy na naukę malarstwa.
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Ponieważ w obrazie nie było żadnego podobieństwa z oryginałem, da-
łem go w tych dniach do poprawienia Teodorowi, malarzowi księcia
Czartoryskiego, który również studiuje malarstwo tutaj, w Rzymie. Ten
zaś pan Antoni Albertani zaczął cierpieć na bóle głowy. Kto wie, czy
nie z tego powodu, że namalował Czcigodnego Sługę bardzo niepo-
dobnego – może z lenistwa albo powodowany jakąś próżnością czy
lekkomyślnością – grzesznego, czerwonego, pozbawionego wszelkich
oznak skromności i świętości, tłustego, z bystrym wzrokiem. Nie dał
się przekonać, że [obraz] nie jest wcale podobny do oryginału. Kiedy
został przyciśnięty chorobą oraz moją i innych interwencją, musiał wy-
razić zgodę, aby pan Teodor poprawił obraz. Tak więc obraz, popra-
wiony zgodnie z oryginałem, znajduje się obecnie u nas.

28 sierpnia
Mam wielki katar, jestem cały w potach, prawie wszystko mnie

boli. Używałem na to driakwi i zdaje mi się, że trochę mi ulżyło,
ale katar nie ustaje. Radziłem się więc brata infirmarza, który driakwi
ani nie pochwalał, ani nie zabraniał, jeśliby mi pomagała, lecz nie
radził mi brać jej codziennie i zbyt dużo.

30 sierpnia
Na katar radził mi brat infirmarz pić z rana brodo [rosół], a na

noc herbatę z ziół. Dziś więc po Mszy piłem w kuchni infirmerii bro-
do-wywar z cykorii. Przez ten katar w ostatnich dniach jestem nie-
zdolny do czegokolwiek. Nadzieję wydobycia się z niego opieram na
wstawiennictwie Czcigodnego Sługi Bożego, byle obraz jego został
dokończony. Na noc wypiłem herbatę z ziół, na skutek czego w nocy
pociłem się mocno i krosty czerwone wystąpiły na piersiach i plecach.
Trochę mi ulżyło, ale zaczął się odzywać kaszel.

31 sierpnia
Z rana piłem wywar z cykorii, kaszel jednak nie ustaje. 
Odjechał ks. January Znojewski do Polski, przez którego posła-

łem najnowsze wydanie książki dekretów świętych obrzędów. Odjechał
i ks. Hilary Kalinowski120, ten, który wystąpił przeciwko nam w spra-
wie ks. Turczynowicza. 
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Przy jego odjeździe przybył tu z Polski brat eremita, który przy-
wiózł do mnie list od p. Magnuszewskiego, wojskiego czerskiego.
W czasie mojej nieobecności, zanim powróciłem do swej celi, zatrzy-
małem się w mieszkaniu ks. Rezydenta małopolskiego, gdzie znajdował
się również w tym czasie wyżej wzmiankowany dominikanin ze swoim
socjuszem z prowincji polskiej. Brat eremita opowiadał, jak to szatani
zbili ks. proboszcza za to, że prześladował nasz Zakon. Wiadomość
tę otrzymał od pana Wojskiego i od dwóch bernardynów polskich.
Przeraziła ona dominikanów. Tak więc mój ks. Kalinowski wyjechał
z Rzymu na parze koników niezbyt pociesznych: na jednym, że w spra-
wie Turczynowicza otrzymał wyrok negatywny; na drugim – na wia-
domość o tym wydarzeniu. Mocno go przeraziło również i to, że gdy
broniąc ks. Turczynowicza, zaczął występować przeciwko nam i nas
oskarżać, zdarzyło się, że dwóch znacznych dominikanów będąc zdro-
wymi, nagle jednej nocy umarło w klasztorze na Minerwie, następnie
drugiej nocy trzeci nagle umarł. Przestraszywszy się tym, ks. Kalinowski
przepraszał mnie, uprzednio zaprosiwszy na obiad do ks. Massalskiego,
pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego121. Tego dnia po południu przy-
było dwóch dominikanów Polaków z Minerwy do ks. Rezydenta ma-
łopolskiego na Ara Coeli, ale ponieważ dłużej tam się zatrzymali, ja,
który zajmowałem sąsiednią celę, zaszedłem do nich. Wówczas zaczęli
mnie wypytywać o szczegóły wydarzenia z proboszczem.

Opowiedziałem więc im obszernie, że ten pobity ksiądz, będąc
człowiekiem uczonym, a nawet posiadającym stopień doktora, był prze-
ciwnikiem tezy o Niepokalanym Poczęciu NMP. Z tego powodu prze-
śladował nas, gdyż my pod tym wezwaniem zostaliśmy założeni. Pobity
i w ten sposób upomniany, z prześladowcy stał się naszym przyja-
cielem i propagatorem kultu Niepokalanego Poczęcia NMP oraz wyznał
wobec wiernych swoją winę i karę, jaka go spotkała. Dominikanie
słysząc o tym, nie śmieli już nic mówić i rozeszli się w milczeniu.

Ci ojcowie dominikanie opowiedzieli ks. Rezydentowi i mnie, że
niegdyś Klemens VIII chciał odjąć im Świętą Inkwizycję oraz pozbawić
ich tytułu Mistrzów Pałacu oraz innych tytułów, a oddać je jezuitom.
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121  Ks. Ignacy Jakub Massalski – pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego; studiował
w Rzymie, 29 III 1752 r. otrzymał doktorat; w l. 1762-94 był biskupem wileńskim. Zob.
M. Loret, dz. cyt., s. 161.



Jednak obronił ich król francuski, bo zagroził Ojcu Świętemu wpro-
wadzeniem swego wojska do państw kościelnych oraz niszczeniem
ich, zagładą i zagarnięciem. Dlatego, mówili, od tamtej pory ich ge-
nerałami nie są Włosi, lecz Francuzi, i innego nie obierają, aby w ten
sposób mogli oprzeć się Ojcu Świętemu przy pomocy króla francu-
skiego. Oświadczyli, że obecny król tak im, jak i innym zakonom
nie jest życzliwy, więc nic by im nie pomógł w tej sprawie.

Wrzesień
6 września
Jeszcze dotąd jestem osłabiony katarem. Powysypywały mi się na

piersiach i na plecach krosty, które sprawiają ból, ale nieświerzbiące.
Lekarz stwierdził, że od potu i polecił mi wystrzegać się przeciągów
i przeziębienia. Wydarzyło mi się to prawdopodobnie dlatego, że po
wieczerzy spociwszy się, miałem zwyczaj dla ochłodzenia się wycho-
dzić na ganek w Ara Coeli obok Furesterii, gdzie są największe prze-
ciągi. Trzeba było wrócić do celi i wychodzić dopiero po całkowitym
osuszeniu.

7 września
Pod datą 6 sierpnia odpowiedź na listy wysłane z Rzymu 22 lipca.

List do ks. Penitencjarza św. Domu Loretańskiego122

Przesyłając ks. Dobrodziejowi należne mu uszanowanie, przede
wszystkim przepraszam, że dotąd żadnym pismem nie oddałem mu
należnej czci. Niemniej prosiłem wielu zakonników i pielgrzymów,
aby ustnie przekazali Mu serdeczne pozdrowienia. Obecnie zaś nie
będąc pewny, czy to uczynili, pragnę wynagrodzić tak za moją opie-
szałość, jak i za ewentualne ich zapomnienie, polecając siebie i nasze
Zgromadzenie Marianów Jego życzliwości. 

Następnie donoszę, że odnośnie do ks. Turczynowicza, kiedy sprawa
oparła się o Rzym, otrzymaliśmy dekret na jego neofitów, nakazujący,
aby zrezygnowali z habitu i tytułu. On zaś, za czyjąś namową, za-
apelował od wyroku Kongregacji Biskupów do Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary i Zakonników, ale jednak i tutaj, pomimo długich wy-
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122  W l. 1595-1773 przy bazylice w Loreto penitencjarzami dla Polaków byli jezuici. Od
1750 r. przez 10 lat funkcję penitencjarza pełnił ks. Antoni Jan Saganowski (1698-1770). 



biegów i krętactw jego adwokata, ostatecznie otrzymaliśmy dekret
utrzymujący w mocy poprzedni wyrok. Odesłałem go już do Polski
i list Kongregacji do biskupa wileńskiego. Teraz zaś dochodzą pogłoski,
że on sam [ks. Turczynowicz] ma przybyć do Rzymu. Jeżeli więc
przejeżdżałby przez Loreto, zechciej, mój Mości Dobrodzieju, prze-
tłumaczyć upartemu, aby zaniechał swoich zamiarów. A także, żeby
zaprzestał siać kąkol nieporozumień przez swoich neofitów, nazywając
ich marianami lub mariawitami. 

Donoszę również Jego Mości Dobrodziejowi, że gorliwie rozsze-
rzam cześć Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Jej zakon. Mimo że
wiele wycierpiałem od przeciwników tej tajemnicy, to jednak z walki
wyszedłem nie tylko zwycięsko, ale nawet doczekałem się od Pana
Boga szczególnego błogosławieństwa. Nie wiem, jak to mogło mi się
przytrafić, ale oto niespodziewanie król portugalski odezwał się już
po raz drugi i zaprosił nasz Zakon Mariański z Polski do swego kró-
lestwa. W związku z tym nasi ojcowie wysłani z Polski dążą do Rzy-
mu, a stąd [wyruszą] do Portugalii. Do nich ja również zostałem przez
przełożonych dołączony. Tak więc, mój Mości Dobrodzieju, gdy nasi
zakonnicy przybędą do Loreto, bądź łaskaw podsunąć im myśl, aby
tam zaopatrzyli się w dzwonki loretańskie oraz czapeczki loretańskiej
Cudotwórczyni, gdyż w Portugalii wielce poważają te świętości. Skoro
tylko przybędą, zechciej, Czcigodny Panie, natychmiast donieść [o tym]
przez pocztę ks. Koryckiemu, penitencjarzowi Świętego Oficjum123. Do-
brze by było, żeby i oni napisali kilka słów do mnie, abym mógł
wcześniej znaleźć dla nich stancję, z czym są duże trudności w Ara
Coeli.

 Tamtędy również będzie zdążać na pobyt do Rzymu o. Bernardyn,
lektor piotrkowski z wielkopolskiej prowincji. Gdy więc tylko przy-
będzie, proszę natychmiast tą samą drogą przesłać wiadomość na ręce
ks. Koryckiego, że już przybył. Zależy mi na tym, ponieważ tutaj,
w Ara Coeli, mieszkam w jego celi, abym mógł ustąpić i poszukać
sobie innej. Jemu jednak proszę o tym nie wspominać, że mieszkam
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123  Międzynarodowa Penitencjaria przy Bazylice św. Piotra w Rzymie została przekazana
jezuitom w 1570 r. W jęz. pol. spowiadali w Bazylice św. Piotra jezuici prowincji polskiej,
a potem litewskiej, aż do kasaty zakonu w 1773. O. Karol Florian Korycki (1702-89), jezuita,
był penitencjarzem w l. 1746-55. 



w jego celi. Za wyświadczone przysługi postaram się odwdzięczyć.
Szczerze oddany.

PS. Czy można byłoby otrzymać jakąś autentyczną relikwię z Do-
mku Loretańskiego, która mogłaby być wystawiona w kościele do pub-
licznej czci, jeżeli Pan Bóg pozwoli, po przybyciu do Portugalii? Bardzo
proszę, mój Dobrodzieju, zechciej pomóc nabyć to naszym, względnie
coś innego, do czego można by otrzymać zaświadczenie autentyczności
w Rzymie.

9 września
Odesłałem do Goźlina [pozwolenie na] odpust na uroczystość

św. Marcina oraz pisałem do ks. Przełożonego, aby przyspieszali proces
Czcigodnego Ojca Założyciela. Księdza Brata prosiłem, aby ten odpust
odesłał i aby pobudzili naszych do szybkiego rozpoczęcia procesu.

14 września
Otrzymałem list od o. Proboszcza datowany 30 lipca w Raśnej,

a donoszący, że nasi jadą do Rzymu. Następnie od księdza Brata, że
19 sierpnia wyruszyli z Warszawy. List ten jest datowany 23 sierpnia
w Warszawie, a nadszedł 14 września. Pisze w nim, że wszystkie listy
odesłał do o. Generała, z wyjątkiem ostatniego.

Poza tym dostałem list od pana Brata [Michała] z zapytaniem:
o jakie rekomendacje ma się starać, dla kogo i od kogo w celu otrzy-
mania odpustów Mons pietatis. Ojciec Proboszcz w pierwszych dniach
sierpnia wyjeżdża do Pren z ks. Jackiem, aby pomóc ks. Wojciechowi.

Odpowiedź na list Pana Łowczego, mego Brata124

Za pamięć o mnie w modlitwach jak najserdeczniej dziękuję mo-
jemu Dobrodziejowi i nawzajem ze swojej strony nie tylko z miłości
wrodzonej, ale i z obowiązku pomimo swej niegodności nie przestaję
zanosić modłów o dobre zdrowie i powodzenie w świętych przedsię-
wzięciach Pana Dobrodzieja, i do końca życia zobowiązuję się pa-
miętać. Równocześnie dziękuję za wszelką opiekę nade mną oraz za
wiadomość o naszych zdążających do Rzymu. Pomimo że już nadeszło
od o. Generała [franciszkanów] powtórne wezwanie króla Portugalii,
to jednak nie ma wzmianki o zasiłkach na drogę. Prawdopodobnie
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124  List do Michała Wyszyńskiego.



dlatego, że uważają nas za zakon św. Franciszka, który zajdzie o uże-
branym chlebie, lub też że stać nas na to, aby własnym kosztem odbyć
podróż. A gdy wspomniałem o tym koszcie o. Wicegenerałowi, od-
powiedział, że z tym może być kłopot, jeżeli sam król się nie domyśli.
Prosić o pomoc nie wypada, zwłaszcza że koszt drogą morską nie
jest zbyt wielki. Niemniej chcąc ze sobą zabrać niektóre księgi i oso-
biste rzeczy, aby dojechać do Genui, potrzebne są pieniądze, a poza
tym wsiadając na okręt, trzeba zapłacić za przejazd i wyżywienie. Tak
więc, mój serdeczny Dobrodzieju, bądź tak dobry zlecić mi coś na
wszelki wypadek i aby to do mnie dotarło, żebym miał coś pewnego
na zabezpieczenie. Jeżeli otrzymamy dostateczną pomoc od króla, nic
z tego nie tknę, ale pozostawię, aby zwrócono Dobrodziejowi Panu.
Chyba że wolą Pana Dobrodzieja będzie, aby to mogło być obrócone
na rozpoczęcie procesu naszego Czcigodnego Ojca Stanisława. Widzę
bowiem wielki brak środków u naszych do rozpoczęcia tak potrzebnego
aktu. Jeżeli teraz nie zaczną procesu, dopóki naoczni świadkowie żyją,
niewiele pomogą miliony w przyszłości, chociażby nie wiem, jakie
cuda się działy. Jeśli bowiem chodzi o udowodnienie święcie prze-
żytego życia, to więcej zależy od zeznań świadków niż od cudów.

Jeśli chodzi o odpusty zwane „Mons pietatis”, to konieczne są listy
polecające od króla do Ojca Świętego, do kard. protektora Królestwa
oraz do kard. Paulucciego, gdyż i ten jest bardzo życzliwy dla narodu
polskiego, a nawet każe uważać się za Polaka125. W listach zaś należy
nadmienić, że chrześcijaństwo w tych regionach z braku owego banku
jest doprowadzone do zubożenia, podczas gdy niewierni się bogacą.
Sprawa stanie się godna polecenia, gdy nadejdą listy z usilnymi proś-
bami od monarchy świeckiego i podkreśli się konieczność odpustów
dla chrześcijan. Stolica Święta będzie miała we wstawiennictwie do-
stateczny powód do wyrażenia w bulli naglącej konieczności zakładania
tych banków [Mons pietatis] dla chrześcijaństwa. Trzeba więc przesłać
usilne prośby z wielką pieczęcią od króla do Ojca Świętego przez
kard. protektora, którego należy tytułować „Eminentissimus Princeps
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125  Kard. Camilo Paulucci. Ojciec jego nazywał się Metulani, lecz matka zadecydowała,
aby nosił jej nazwisko rodowe. Ur. w 1692 r., był przez 10 lat nuncjuszem w Polsce, a następnie
w Wiedniu; kardynałem został w 1743 r.; politycznie związany był z rodem Albanich. Zob.
M. Loret, dz. cyt., s. 243 i 289.



Jan Franciszek tytułu św. Cezarego, Protektor Królestwa Polskiego”.
Kardynała zaś Paulucciego tytułuje się: „Jego Eminencja Kamil Paulucci
tytułu św. Jana i Pawła”. Do niego potrzebne są listy od króla, z którym
koresponduje, był bowiem nuncjuszem w Polsce. Wielkie znaczenie
ma także wstawiennictwo królowej, gdyż on bardzo sprzyja Domowi
austriackiemu. Chętnie również koresponduje z królową, a nawet szuka
okazji, aby jej w czymś usłużyć. Nie wiadomo, ile będzie kosztowało
załatwienie tej sprawy. Dotąd bowiem jeszcze nikomu jej nie przyznano.
Będzie to zależeć od zakresu łask wyrażonych w bulli, jeśli będą wię-
ksze, to będzie więcej kosztowało. Nie będzie jednak mniej kosztować
jak 30 czerwonych złotych.

Nie można załatwić orderu. Pociągnęłoby to zbyt wielkie wydatki,
chyba że dostojnicy królestwa i sam król zechcieliby poprzeć to zbożne
dzieło i sypnęliby pieniążkami.

Dziękuję za przesłanie należności dla adwokata. Tutaj najuciążli-
wsze jest to, że niczego nie da się zrobić bez adwokatów, a ci najwięcej
kosztują. Bez nich nie można otrzymać audiencji, gdyż kardynałowie
wzdragają się, gdy się do nich przemówi po łacinie i niechętnie udzie-
lają audiencji, chyba że przyjdzie się z adwokatem. Podobnie dzieje
się na konsystorzach, nie chcą wcale słuchać, chyba że adwokata.
Z owym zaś p. Rokatanim126, który przebywa u króla, a został przy-
słany przez kard. Albaniego, radzę się zapoznać i w tej sprawie go
zobowiązać, gdyż u kardynała to on posuwa naprzód lub załatwia
wszelkie sprawy polskie.

16 września
List ten posłałem i napisałem do księdza Brata, aby nasi usilnie

się starali o listy z prośbami do kardynałów. Stale w tym czasie nie-
domagam, jestem słaby, ustawicznie się pocę.

21 września
Miałem konferencję z p. Vitellim, adwokatem. Wybiera się on

w tych dniach do Neapolu w celu przedłożenia przebywającemu tam
kard. protektorowi tytularnego kościoła Navicelli usilnych próśb, aby
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126  Aleksander Roccatani był agentem spraw kościelnych w Rzymie za panowania króla
Augusta III. Później urzędnikiem królewskim był jego syn ks. Jan Franciszek Roccatani. Zob.
M. Loret, dz. cyt., s. 27, 103, 110. 



nam ten kościół oddał, jeżeli zrezygnowali z niego wschodni bazylianie.
W tej sprawie p. Vitelli zobowiązał się wstawić u kardynała.

23 września
Byłem u promotora wiary127 w sprawie procesu naszego Czcigod-

nego Ojca Założyciela. Spodobał się promotorowi nasz Zakon, o któ-
rym mu opowiedziałem. Kazał przynieść naszą Regułę i Konstytucje.

24 września
Nb. Trzeba zaznaczyć, że tutaj, w Rzymie, istnieje zwyczaj nawet

w niedzielę śpiewać egzekwie, Mszę św. żałobną przy wielkim ołtarzu
w dalmatykach i ze wszystkimi ceremoniami w obecności ciała zmar-
łego. Tak wiec w 18. niedzielę po Zielonych Świątkach, w którą przy-
padło święto Matki Bożej od wykupu niewolników, w Ara Coeli wnie-
siono ciało jakiegoś opata, ściślej mówiąc, świeckiego, z kołnierzykiem
bez wyższych święceń, odśpiewano egzekwie, Mszę św., poprowadzono
kondukt i w tę samą niedzielę pochowano.

W kościele św. Eustachego w czasie wystawienia Przenajświętsze-
go Sakramentu podczas czterdziestogodzinnego nabożeństwa członko-
wie pewnego bractwa wnieśli ciało zmarłej do kościoła publicznie;
jedynie kiedy wchodzili do kościoła, przestali śpiewać. Umieszczając
ciało zmarłej w bocznej kaplicy, przyciszonym głosem odmawiali mod-
litwy. W czasie Mszy św. żałobnej konsekrują [tu, w Rzymie] ko-
munikanty, które pozostają do udzielenia Komunii św. ludziom. Podczas
nieszporów udzielają Komunii, posługując się komunikantami zakon-
sekrowanymi w czasie Mszy św. żałobnej; wyjmują z cyborium puszkę
i udzielają Komunii.

28 września
Wielebny komisarz generalny doniósł mi dzisiaj, że przewielebny

minister generalny napisał do króla portugalskiego o przybyciu naszych
ojców do Rzymu oraz że o. generał z Hiszpanii pisze, aby nasi po
przybyciu do Rzymu zaczekali aż do otrzymania zlecenia, jaką drogą
mają się udać do Portugalii. 

Tego samego dnia zaniosłem Regułę i Konstytucje do ks. promotora
wiary, który mnie przywitał następującymi słowami: „Chodź, ojcze,
dziękuję ci, że do mnie przybyłeś. Jestem już protektorem Waszego
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127  Promotorem wiary od 1734 r. był Ludwik Valenti, a po jego śmierci (1754) – Bene-
detto Veterani.



zakonu, ponieważ przychodzicie z pomocą duszom czyśćcowym, a ja
kocham dusze czyśćcowe i czynię dla nich co tylko mogę. Bardzo
mi się podoba Wasze nabożeństwo za zmarłych, które praktykujecie”.
Następnie wręczyłem mu Regułę i Konstytucje oraz podarowałem
książkę naszego Założyciela Mistyczna Świątynia Boga. Polecił mi po-
nownie odwiedzić go za 4 dni, mówiąc: „Skoro tylko przeczytam,
zwrócę ci Regułę i Konstytucje. Świątynię Boga zatrzymam, bo mi
ją podarowałeś. Przyjdź do mnie w niedzielę, ponieważ potem wy-
jeżdżam z Rzymu. Gdy zaś powrócę, będziesz mógł przyjść do mnie,
kiedy zechcesz. Będziesz u mnie bardzo mile widziany, gdyż wspieracie
dusze czyśćcowe”.

30 września
Ponieważ jestem słaby z powodu wielkiego kataru, wziąłem dziś

z rozkazu medyka laxativum [lekarstwo]. A że było to w kwadrę księ-
życową, miało skutek odmienny. Dopiero trzeciego dnia odczułem po-
ruszenie żołądka. Urwałem aloesu i wypiłem z winem. Taką miałem
laksację przez 2 dni, że aż było niebezpiecznie, zanim nieznośne rżnię-
cie ustąpiło. 

Październik
1 października
Byłem u promotora wiary po Regułę i Konstytucje. Ponieważ ich

jeszcze nie przeczytał, kazał przyjść we wtorek.
3 października
Promotor wiary oddał mi Regułę i Konstytucje i kazał mi do siebie

przychodzić w dowolnym czasie, gdy powróci z urlopu.

List 17 do o. Kajetana Wetyckiego128

7 października 1752 r.
Przewielebny Ojcze Proboszczu!
Niech będzie Bóg błogosławiony, iż nam w Rzymie pobłogosławił

w sprawie Czcigodnego Ojca Założyciela. Oby tylko w Polsce proces
szczęśliwie się zaczął i mógł pomyślnie zakończyć. Najjaśniejszy pro-
motor wiary powziął wielkie poszanowanie dla naszego Zakonu ze
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128  Kopia tego listu z 7 października 1752 r. znajduje się w ProtWet, ff. 53r-53v, a w tłum.
łac. w PIPW ff. 444r-446r. Zob. „Pisma KW”, s. 388-390.



względu na to, że będzie nie tylko promotorem sprawy naszego Czci-
godnego Ojca – w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych jego
głos jest decydujący – ale oświadczył również, że i naszym prote-
ktorem. Codziennie zaprasza mnie do siebie na rozmowy w sprawie
Ojca Założyciela i naszego Zakonu. Kazał sobie przynieść Regułę
i Konstytucje. Bardzo mu przypadła do gustu „Mistyczna Świątynia
Boga” i stąd jego poważanie dla naszego Założyciela. Od niego naj-
bardziej zależy danie lub odmówienie pozwolenia na kult Sług Bożych.
A zatem skoro spotkaliśmy się z tak wielkim poważaniem i życzli-
wością, radzę jak najprędzej rozpocząć proces i prowadzić go dalej.
Ponieważ jednak sądzę, że ks. biskup znajduje się na sejmie, należy
go skłonić, aby dał pełnomocnictwo wyznaczonym przez siebie sę-
dziom. Do niego mogą dojść również usilne prośby biskupa kanclerza
w naszej sprawie, gdyż tam znajduje się nasz teolog.

Nasi misjonarze dotychczas nie odezwali się jeszcze do mnie z dro-
gi. Oczekuję ich z wielką życzliwością. Proszę odpisać, czy otrzymano
moje poprzednie listy, z dokumentami. Na spłacenie długów, które
zaciągnąłem na sprawę z ks. Turczynowiczem, proszę przesłać 16 ce-
kinów, co wyniesie około 17 czerwonych złotych, bo dłużnicy na-
przykrzają mi się i sami są w potrzebie. Mianowicie ks. rezydent ojców
bernardynów małopolskich, który miał pieniądze na załatwienie spraw
prowincji, widząc nie cierpiącą zwłoki naszą sprawę, pożyczył mi raz
7, drugi raz 6 cekinów, ceniąc sobie wielce nasze Zgromadzenie. Obe-
cnie sam potrzebuje ich na wydatki prowincji. Polecając się Ojcowskiej
łasce, pozostaję najuleglejszym i najpokorniejszym sługą Jego Prze-
wielebności.

12 października
Puściłem około pół libry krwi z nogi. Trzeba było jednak upuścić

około libry, ale cyrulik za wcześnie odwiązał nogę i krew przestała
lecieć. Z powodu upałów sierpniowych i wrześniowych czuję nadciś-
nienie i osłabienie oraz dziwne uczucie w nozdrzach z upławami ka-
tarowymi i zawroty głowy. Nie chodzę od 2 dni ze względu na nogę,
z obawy przed odnowieniem się rany. List wyżej wymieniony prze-
syłam przez pocztę razem z innymi instrukcjami. Ksiądz Tyzot bowiem
na urlopie.
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17 października
Za namową lekarza poszedłem pieszo z o. Alfonsem, przedstawi-

cielem małopolskiej prowincji bernardynów, aby odpocząć aż do li-
stopada. Jak zaś ten odpoczynek wyglądał, będzie można mu się przyj-
rzeć w innym miejscu, poczytać pięknych rzeczy i dowiedzieć się,
że nie tylko odetchnęliśmy świeżym powietrzem, lecz równocześnie
odwiedziliśmy miejsca święte.

Listopad
1 listopada
Nasi misjonarze z Polski przybyli do Rzymu w czasie mojej nie-

obecności i zostali przyjęci w gościnnych pokojach w Ara Coeli.
4 listopada
Powróciłem do Rzymu z odpoczynku i zastałem tam naszych mi-

sjonarzy. Przedstawiłem ich Ojcu Komisarzowi, który polecił, aby się
zatrzymali do dyspozycji najprzewielebniejszego ministra generalnego,
który wkrótce miał przybyć z Madrytu do Rzymu. Na razie spędzamy
czas na odwiedzaniu kościołów, zwłaszcza w oktawie Dnia Zadusz-
nego, aby przyjrzeć się i przygotować wprowadzeniu u nas tego na-
bożeństwa za zmarłych. 

(Opis mego odpoczynku znajduje się na specjalnym arkuszu. Jest
tam o czym czytać, gdyż nawiedziliśmy piękne sanktuaria).

16 listopada
List do o. Ambrożego129

Wielebny w Chrystusie Ojcze!
Poczytuję sobie to za wielkie szczęście, że Przewielebny Ojciec

znajduje się tam, gdzie nasz Czcigodny Ojciec Założyciel przebywa
nie tylko duchem, ale i ciałem, spoczywając w Panu. Możesz bowiem
wielce przyczynić się do posunięcia naprzód jego procesu przez wy-
szukiwanie świadectw o jego świętości, a także jakichś cudów z okre-
su jego życia. Proszę więc bardzo Czcigodnego Ojca, abyś nie żałował
swojego trudu dla wielkiego Bożego Sługi i szczególnego czciciela
Matki Boskiej i przyczynił się do rozpoczęcia oraz rozwoju jego pro-
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cesu zgodnie z instrukcjami rzymskimi, które są dość łatwe. Posłałem
je naszemu przewielebnemu o. Proboszczowi, aby to przyniosło większą
cześć Najświętszej Maryi Pannie, przyspieszyło rozwój Jej zakonu,
a nam dopomogło do zbawienia. 

Zanim dojdzie do ukończenia procesu, pragnąłbym, aby wymuro-
wano Ojcu Założycielowi grobowiec nad posadzką, jak już o tym pi-
sałem do o. Proboszcza, tak z powodu wilgoci, jak i, broń Boże, ognia,
aby nam ten skarb drogi, niegdyś zaniedbany przez naszych poprze-
dników, nie zaginął zupełnie. Na razie jeszcze się nie żegnam przed
wyprawą do Portugalii. Nie śmiem się bowiem stąd ruszyć, dopóki
nie otrzymam wiadomości o szczęśliwym rozwoju procesu naszego
Czcigodnego Ojca. Szczerze oddany [etc.]

List do ks. Norberta, przełożonego górskiego130

Czcigodny w Chrystusie Ojcze!
Cieszę się z miłego zdrowia i powodzenia Wielebnego Ojca, o któ-

rych dowiedziałem się od naszych przybyłych do Rzymu 2 listopada.
Zdrowie Ojcowskiej Wielebności niech Pan Bóg raczy jak najdłużej
zachować. Dlatego proszę się polecić wielkiemu Słudze Bożemu, na-
szemu Założycielowi, i pomagać w posuwaniu naprzód jego procesu.
Na tym bowiem najbardziej zależy. Bez tego nasz Zakon nie może
ani wzrastać, ani się poruszać. Nawet w Portugalii nie śmiem się po-
kazywać, dopóki proces nie będzie szczęśliwie przebiegać. Nas naj-
częściej o nic innego nie pytają, jak o to, czy nasz Założyciel kano-
nizowany czy beatyfikowany, lub też czy przynajmniej jego proces
jest w toku. Zechciej więc, Czcigodny Ojcze, jako przełożony tego
miejsca, gdzie tak drogi dla nas skarb spoczywa, przyczynić się i do-
pomóc oraz donieść przewielebnemu naszemu o. Generałowi, że nasi
przybyli do Rzymu. Ponieważ jednak tutaj nie ma zwyczaju, aby w zi-
mie wyruszać w morze, czekamy więc do wiosny, a jeszcze bardziej
na pomyślne wiadomości o procesie naszego świętego Założyciela.

Nasi przybyli tutaj bez grosza. Musieli w drodze sprzedać konie,
bo nie mieli ich czym karmić. W Czechach mało im dano za konie,
a to, co otrzymali, wydali na życie i na woźnicę, który ich dowiózł
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do Rzymu. Wierzyciele zaś nękają mnie z powodu długów, które mu-
siałem zaciągnąć na sprawę z ks. Turczynowiczem. Proszę o tym do-
nieść przewielebnemu o. Proboszczowi, któremu kłaniam się nisko.
Listu do naszych teraz nie piszę. Pisałem już nie raz, a nie otrzymuję
odpowiedzi.

11 listopada
Wysłałem te listy pocztą przez Kalwarię.
25 listopada
Zwiedzając pałac watykański, zaszliśmy do mennicy Ojca Świętego,

gdzie biją pieniądze. Właśnie na pieniądzach bito wizerunek Niepoka-
lanego Poczęcia NMP z napisem: „Bez zmazy pierworodnej poczęta”,
a z drugiej strony herb Ojca Świętego Benedykta XIV, co nas wielce
ucieszyło, że trafiliśmy na taki czas.

Nb. Tu zostaje wpisany list Najdostojniejszego Komisarza Gene-
ralnego do naszego Ojca Proboszcza Generalnego z 23 marca, a wy-
słany do Polski 25 marca br. 

„Wielce Czcigodny Ojcze!
W związku z rozpoczętymi od pewnego czasu sprawami umiło-

wanego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia, Ojciec Prokurator mo-
że pozostać w Rzymie aż do ich szczęśliwego zakończenia. O to prosił
w swym liście Przewielebny Ojciec i tę prośbę chcę spełnić. Proszę
jednak Przewielebnego Ojca, aby do tego Świętego Miasta przybyli
szybko ci zakonnicy, o których wysłanie z mego polecenia pisał Ojciec
Prokurator. A jeżeli Czcigodny Ojciec potrzebowałby mojej współpracy
dla innych spraw własnych i tego umiłowanego Zgromadzenia, chętnie
usłużę.

Ustawicznie wypraszam serafickie błogosławieństwo i pozostaję jak
najpilniejszym w Panu sługą Czcigodnego Ojca

br. Rafael a Lugagnano, Komisarz Generalny”.
Najczcigodniejszy Ojciec Komisarz dopisał własnoręcznie: „Powta-

rzam to, co z mego rozporządzenia napisał wspomniany Ojciec Pro-
kurator Kazimierz o wysłanie dwóch odpowiednich zakonników do
Królestwa Portugalskiego, dla fundacji tego umiłowanego Zgromadze-
nia, o czym napisał mi Najczcigodniejszy Minister Generalny. Żegnaj”.

Wyżej: „Wielce Czcigodnemu Ojcu Kajetanowi Wetyckiemu, Le-
ktorowi Świętej Teologii i Przełożonemu Generalnemu Polskiego Zgro-
madzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia”.
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Do Rzymu nasi przybyli z listem delegującym następującej treści:
„Brat Kajetan Wetycki ze Zgromadzenia Ojców Marianów Nie-

pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Przełożony Generalny.
Umiłowanym w Chrystusie Wielebnym Ojcom Aleksemu Fiszerowi

i Benonowi Bujalskiemu pozdrowienie od Tego, który jest zbawieniem.
Zadośćczyniąc najłaskawszemu poleceniu czcigodnego o. Jana de Mo-
liny, przełożonego całego zakonu serafickiego św. o. Franciszka oraz
czcigodnego o. Rafała a Lugagnano, tegoż zakonu byłego generała
i komisarza generalnego, moich najczcigodniejszych przełożonych, po-
syłam do Rzymu wspomnianych ojców zasłużonych dla naszego Zgro-
madzenia i zgodnie z pozwoleniem wyrażonym przez przewielebnych
ojców: generała i jego komisarza, tym pismem udzielam im pozwolenia.
Tych umiłowanych ojców wszystkim i poszczególnym pobożnym do-
brodziejom, do których zwróciliby się na trasie tej podróży, najuniżeniej
polecam w Panu, aby raczyli łaskawie przyjąć ich do swoich domów
oraz jako nieskazitelnych, wolnych od jakichkolwiek kar kapłanów do-
puścili do odprawiania Przenajświętszej Ofiary Mszy św., w nadziei
otrzymania za to łask od Boga Najwyższego i Najhojniejszego Roz-
dawcy. 

W naszym klasztorze raśniańskim, dnia 27 lipca Roku Pańskiego
1752

br. Kajetan Wetycki, Przełożony Generalny Zgromadzenia Mariań-
skiego 

br. Jan Kanty – sekretarz”.
29 listopada
Piszę list do przewielebnego ministra przełożonego generalnego do

Madrytu w ten sposób131:
„Przewielebny w Chrystusie Ojcze Ministrze Generalny oraz Naj-

czcigodniejszy Ojcze Przełożony!
Wyraziwszy na wstępie należną cześć i uszanowanie, postanowiłem

napisać ten list, aby donieść Najczcigodniejszemu Ojcu, który w trosce
o wzrost naszego Zgromadzenia polecił wezwać do Rzymu z Króle-
stwa Polskiego zakonników mających wyruszyć do Portugalii, że wy-
znaczeni przez przełożonych już przybyli. Podczas kapituły generalnej
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zostałem listownie wezwany przez Waszą Przewielebność Ojcowską
do Rzymu. Przebywałem tutaj dotychczas i zajmowałem się załatwia-
niem spraw naszego Zgromadzenia. Obecnie zostałem wyznaczony
przez czcigodnego o. Proboszcza, mego przełożonego, do prowadzenia
misji w Portugalii. Chętnie przyjmę to wyróżnienie i pokornie proszę
Przewielebnego Ojca o polecenie nas łasce Najczcigodniejszego Ma-
jestatu Królewskiego, aby nas, nie znających drogi do tego odległego
kraju, zechciał dla bezpieczeństwa opatrzyć listami uwierzytelniającymi
przez swego pełnomocnika w Rzymie.

Oczekując tego z gorącym pragnieniem i polecając samego siebie
razem z niewielką wspólnotą mariańską bardzo życzliwej opiece i nie-
ustannym modlitwom, pozostaję Waszej Przewielebności Ojcowskiej
najuleglejszy i najpokorniejszy sługa 

br. Kazimierz Wyszyński ze Zgromadzenia Ojców Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, były generał tego Zgromadzenia”.

29 listopada
Ten list odsyłam do Madrytu przez czcigodnego o. wiceprokuratora

franciszkanów bosych, przebywającego w kościele Czterdziestu św. Mę-
czenników, który tegoż samego dnia obiecał wysłać go na pocztę.

Grudzień
1 grudnia
Piszę list do Neapolu, do p. adwokata Vitellego, który podjął się

robić starania u kardynała rezydującego w Neapolu o przydzielenie
nam kościoła NMP in Navicella. Treść tego listu jest następująca132:

„Najjaśniejszy Panie i Czcigodny Adwokacie!
Jestem bardzo zasmucony nieobecnością w Rzymie niezmiernie

drogiej mi Osoby Pana. Przeto chcę Go nawiedzić tym listem i prze-
kazać należne uszanowanie. Powierzając się Jego łasce i pamięci, pro-
sząc pokornie, aby nasze Zgromadzenie Mariańskie, założone dla po-
mnożenia czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz dla niesienia pomocy
duszom czyśćcowym, raczył polecić J. E. kard. Coscia i łaskawie do-
prowadzić do wyczekiwanego skutku moje pragnienie133. Chciałbym
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bowiem z naszymi ojcami, którzy przybyli do mnie w listopadzie z Pol-
ski, najpierw w Rzymie założyć fundamenty przy Skale Kościoła, przy
pomocy łaski Bożej i przy współpracy Twego łaskawego wpływu.
Wówczas solidniej będzie można budować w Królestwie Portugalskim.
Wiem, że jesteś wielkim czcicielem Maryi, więc spodziewam się nie-
zachwianie, że nie wzgardzisz moją pokorną prośbą, a za wyświadczone
to dobrodziejstwo ofiaruję z całym naszym Zgromadzeniem wieczne
zobowiązanie wszelkiej wdzięczności. Pozostaję Najdostojniejszego Pa-
na niegodnym przy ołtarzu orędownikiem i pokornym sługą 

br. Kazimierz Wyszyński ze Zgromadzenia Ojców Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, Prokurator Generalny 

Rzym 1 XII 1752”.

List do Jego Mości Pana Łowczego, Brata mego, o sumkę na drogę134

Otrzymałem list z 11 października od Mości Pana, z którego zro-
zumiałem, że nastręczają się poważne trudności w wydobyciu pieniędzy
od Czcigodnych Księży Misjonarzy, aby mnie Pan i Dobrodziej na
drogę z łaskawości zaopatrzył. Mocno się z tego powodu zasmuciłem,
ponieważ wiem już na pewno, że na drogę do Portugalii nic nam
nie przeznaczono. Król Jegomość wzywa nas sam, a jak się tam do-
staniemy, lepiej królowi nie wspominać. Tak radzą nam bowiem ludzie
roztropni, abyśmy sami nie zaszkodzili wezwaniu nas. Rozmawiałem
o tym z Czcigodnym Komisarzem Generalnym i Prokuratorem Ge-
neralnym Zakonu św. Franciszka, lecz oni radzili nie wspominać kró-
lowi o wydatkach na podróż, że byłaby to niezręczna mowa. Dość
łaski królewskiej, że was wzywa, a gdy przybędziecie, otrzymacie fun-
dację, jak to oświadcza. Tak więc, mój jedyny Mości Dobrodzieju,
zechciej mi pomóc, gdyż sam nie mogę dać rady. A Przewielebnych
[Księży Misjonarzy] zechciej pobudzić, aby raczyli postarać się o tę
kwotę, którą szczerym sercem Waszmość Dobrodziej dla mnie ofia-
rowujesz. Nie zasługuję na to, ale stosownie do możliwości nie szczędzę
ani pracy, ani siebie dla rozszerzenia czci Matki Boskiej i Jej zakonu.

Odnośnie do opłat za odpusty „Mons pietatis”, to są one propor-
cjonalne do wielkości przywilejów. Jeśli miałby to być przywilej rodzaju
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bulli krucjaty, wówczas koszty są wielkie. Jeśli mniejszy przywilej,
to i breve mniej będzie kosztować. Nie zaszkodzi więc postarać się
o poparcie od króla i królowej. Trzeba umówić się z Datarią w spra-
wie kosztów na Breve Apostolskie czy bullę na te przywileje.

Jak najpokorniej dziękuję za polecenie oficjałowi sprawy procesu
czcigodnego Ojca Stanisława, naszego Założyciela. Nie pisałem do Kra-
kowa, bo matka ks. opata Karskiego już dawno nie żyje, chyba że
byłaby to jego macocha, a ta nie jest świadkiem naocznym, tylko ze
słyszenia, tak jak i sam ks. opat świętokrzyski. Przy okazji, jeśli będzie
w Warszawie, może złożyć oświadczenie o tym, co słyszał od swych
rodziców. 

Za portret przysłany mi na drogę pokornie dziękuję. Ten, którego
obraz przedstawia, wynagrodzi tysiąckrotnie. 

Kiedy obrodziły pomidory, to lepiej je spożywać zgodnie z prze-
pisem, który przekazałem przez o. Kantego: używać więc do bigosów,
do przystawek i innych potraw, zamiast jabłek. Jeść jeszcze niedojrzałe,
na pół zielone. Same też są dobre, mianowicie na post, z cebulą i oliwą,
bez obierania ze skórki. Trzeba przekroić na czworo i nie wyrzucając
nasienia, dodać bazylisu lub kwiatu muszkatołowego i nieco anyżu
z mięsem wieprzowym lub ze słoniną. Są wyśmienite.

My natomiast zimujemy w Rzymie, ale na wiosnę zamierzamy wy-
ruszyć do Portugalii, raczej lądem niż morzem. Wyglądam, skąd na-
dejdzie dla mnie pomoc. Przesyłam wyrazy należnej czci oraz życzenia
na nadchodzące Narodzenie Pańskie i podpisuję się

K.W.”.

List 18 do o. Kajetana Wetyckiego135  
Rzym, dnia 9 grudnia 1752 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Proboszczu Generalny i Najczci-

godniejszy Przełożony!
Od dawna oczekuję odpowiedzi na moje listy i zapytania. Tęskniąc

za korespondencją od Wielce Czcigodnego Ojca, znowu się odzywam
i proszę o powiadomienie, czy doszły dokumenty łask Stolicy Apo-
stolskiej, o których pisałem w różnych listach. Również proszę mnie
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zawiadomić, w jakim stadium jest proces naszego Czcigodnego Ojca
i czy spodziewany jest jego postęp. 

Drugiego listopada przybyli nasi do Rzymu. Nie przywieźli jednak
ze sobą żadnych pieniędzy, bo otrzymali tylko 6 czerwonych złotych
od stryja ks. Aleksego, a rodzina ks. Jana Kantego nic nie chciała
dać. Niebożęta, nie mając czym żywić siebie i koni, musieli w drodze
sprzedać konie. Pieniądze wszystkie wydali na furmana i żywność.

Proszę jak najprędzej oddać sumę zaciągniętą na sprawę z ks. Tur-
czynowiczem, o czym pisałem w poprzednich listach. Inaczej mógł-
bym zamiast pochwały wejść w spór z adwokatami, albo raczej z daw-
cami, a mianowicie z ks. Rezydentem prowincji małopolskiej. Miesz-
kamy razem w Ara Coeli, a on ustawicznie dopomina się o zwrot
długu. Nie własne bowiem pożyczył pieniądze, lecz swojej prowincji,
kiedy widział wielką naszą potrzebę. Pożyczył nam 14 cekinów, co
wynosi 16 czerwonych złotych. Teraz zaś potrzebuje tych pieniędzy
ze względu na pilne sprawy swojej prowincji. Oby nas nie oddał w za-
staw Kurii za nasze długi, co przyniosłoby nam wielki wstyd.

My natomiast nie ruszamy się stąd z powodu zimy, gdyż droga
tak morzem, jak lądem jest zła. Staramy się o nabycie miejsca w Rzy-
mie. Proszę tylko, jak już pisałem, o listy polecające od króla i królowej
do kard. Paulucciego i kard. Albaniego. Nie można nic zrobić bez
tych listów, chyba że za pieniądze, a tych nie mamy.

Jeżeli król i królowa są jeszcze w Polsce, proszę wystarać się o list
do króla portugalskiego w sprawie naszego Zakonu. Wprawdzie nasi
otrzymali list od prymasa, którego kopię przesyłam dla wpisania do
naszego Protokółu, ale poparcie to ma mniejsze znaczenie aniżeli re-
komendacje monarchy kierowane do innego monarchy. W razie jej
otrzymania proszę przesłać mi ją jak najprędzej. Ksiądz Aleksy napisał
list do pana burgrabiego Zakowego, aby wystarał się dla nas o tę
rekomendację. Trzeba mu się polecić, oddać ten list, a on załatwi.

Proszę, aby ktoś drobniutko przepisał z Protokółu na cienkim pa-
pierze życiorys Czcigodnego Ojca naszego Stanisława i przesłać go
nam. Nasi nie zabrali go ze sobą; przywieźli jedynie opis dzieciństwa
Założyciela, z okresu uczęszczania do szkół świeckich. Proszę więc
przysłać życiorys wpisany na początku Księgi Protokółów. Tam znaj-
duje się również przepisany jego testament, którego oryginał w formie
listu z pieczęcią jest w archiwum. Są tam też inne ważniejsze doku-
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menty, które proszę przysłać, bo będą potrzebne w Portugalii. Proszę
też wypisać z Protokółu datę i rok afiliacji z różnymi zakonami, które
uzyskał śp. ks. Joachim w Rzymie ok. 1723 r. Oryginały znajdziemy
u nich. Nasi przynieśli jedynie dane o tych dokumentach, które jeszcze
otrzymał za swojego życia nasz Czcigodny Ojciec. Nie zabrali zaś
tych, które uzyskaliśmy przy naszym zatwierdzeniu. Składam życzenia
na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego i podpisuję się jako
najposłuszniejszy i najpokorniejszy sługa Wielce Czcigodnego Ojca 

br. Kazimierz Wyszyński Zgromadzenia Marianów Niepokalanego
Poczęcia NMP.

Wszystkim Ojcom przesyłam ukłony i proszę o ich święte mod-
litwy za siebie i za sprawy naszego Zakonu.

PS. Pisałem już i jeszcze raz proszę dowiedzieć się w Warszawie,
w nuncjaturze, w konsystorzu lub u ojców bazylianów, czy byli tam
bazylianie wschodni oraz kiedy wyjechali z Polski w stronę Rzymu.
Czekamy tu na nich, aby kupić od nich miejsce. Proszę jednak nikomu
tej tajemnicy nie wyjawiać, ale raczej wyjaśnić, że chodzi o przesyłki
do nas przez nich.

PS. W Raśnie uczestniczymy z powodu afiliacji z zakonem se-
rafickim, a także ze względu na Regułę Dziesięciu Cnót we wszystkich
uroczystościach tego zakonu, udzielanych na mocy bulli Juliusza II
wiernym obojga płci, gdzie jest zaznaczone „stanowimy i ogłaszamy,
że wszyscy chrześcijanie itd.”. Nie dają nam specjalnego odpustu na
św. Antoniego, bo w Kurii Rzymskiej dają tylko jeden odpust dla
kościołów zakonnych, skoro te mają swoje przywileje odpustów. Z tej
racji i nam nie chcą dać drugiego, bo mamy ich tyle samo co zakon
seraficki. 

Ksiądz Aleksy doniósł mi, że w breve o pomocy duszom [czyść-
cowym], zostało zapisane, że aby ołtarz był uprzywilejowany, wy-
maganych jest sześć Mszy. Gdyby tak było napisane, byłby to błąd,
ponieważ wymagane są trzy Msze w jednym dniu tygodnia. Proszę
w to nie wątpić, gdyż chodziłem do Sekretariatu Breve. Powiedziano
mi, że jeżeli jest wzmianka o sześciu Mszach, to pochodzi ona z błędu
w pisaniu.
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List do mego księdza Brata136

Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wraz z życze-
niami najuniżeniej proszę Mości Dobrodzieja, aby zajął się sprawą
dostarczenia listów tym, do których są adresowane. Niezręcznie jest
i nie przystoi króla portugalskiego prosić o zasiłki pieniężne na prze-
jazd do Portugalii. Także Najczcigodniejszy Minister Generalny Zakonu
św. Franciszka nie będzie w tym pośredniczył, jak mnie zapewniają
prokurator generalny i inny. Trudno byłoby się o to upominać, bo
król pewnie o tym nie myśli, jak mamy się tam dostać. Gdy stawimy
się na jego wezwanie, będzie nam okazywał życzliwość. Teraz rozumie,
że wzywa tych, którzy mają możliwość przybyć na własny koszt, bo
i tak należałoby przybyć. A ja znając niedostatek naszych i nie mogąc
ich wspomóc na tę podróż, zwracam się z prośbą, aby Mości Dobrodziej
raczył pośredniczyć u ks. Śliwickiego, wizytatora, żeby wygospoda-
rował tę sumę, którą Pan Brat zadeklarował mi w swojej dobroci.
Na wiosnę zapewne trzeba będzie ruszać w drogę, aby rozszerzyć mój
Zakon, a tu nie ma żadnego grosza. Obym w drodze się nie zamorzył,
nie mając jakiejkolwiek podpory. Jeśli wyruszy się morzem, to trzeba
zapłacić za okręt i wyżywienie. Jeżeli lądem, to trzeba przynajmniej
osła do dźwigania naszych szmat i innych rzeczy. Ja już nie potrafię
nic dźwigać na karku, a w tamtym kraju trzeba żywić i osła, i siebie.
Chociaż i tak bez żadnych środków jestem gotów tam się udać, ale
obawiam się, że zniszczę się do końca, jeśli nie będę miał żadnej
podpory. Dlatego, mój Mości Dobrodzieju, proszę pokornie, abyś z wro-
dzonego uczucia, nigdy mi nie odmawiający, zechciał i teraz wziąć
pod swoją opiekę i zaradzić potrzebie, aby ta niegodna posługa moja
dla mego Zakonu nie była daremna i aby nie można było o mnie
powiedzieć, że „zaczął budować, a nie ukończył” tego, co zostało po-
dane do publicznej wiadomości tak w Rzymie, jak i w Polsce. 

Nasi przybyli do Rzymu 2 listopada, nie mając ze sobą ani grosza.
Konie sprzedali w drodze, a pieniądze wydali na woźnicę i życie, ma-
jąc ze sobą tylko na pranie bielizny. Gdyby w Ara Coeli nas nie ży-
wiono, byłoby bardzo ciężko. Piszę do naszego o. Proboszcza, aby
przysłał pieniądze, które pożyczyłem na sprawę z ks. Turczynowiczem.
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Proszę także, aby Waszmość Dobrodziej zechciał to samo powtórzyć
naszym, żeby przysłali pieniądze, bo dłużnicy mi dokuczają.

Pisałem do naszych, aby się postarali u króla i królowej o listy
polecające do kard. Paulucciego i Albaniego w celu zdobycia dla nas
w Rzymie nowej placówki. Proszę, abyś Waszmość Dobrodziej przy-
naglał ich do tego i wspierał radą. Bez listów polecających kardyna-
łowie niechętnie dadzą, chociaż przyrzekną dać. Byłoby bardzo dobrze,
aby nasi wystarali się o listy od króla naszego do króla Portugalii,
bo chociaż mamy od księcia Prymasa, to jednak więcej pomógłby
list od monarchy do monarchy.

9 grudnia
Wysłałem te listy do Polski.
21 grudnia
Dla odprawienia rekolekcji zamieszkałem w celi o. Rezydenta ru-

skiego, który odszedł do Polski.
28 grudnia
Rekolekcje zakończone.
29 grudnia
Pan Vitelli, adwokat z Neapolu, odpisuje, że poczynił dla nas kroki

u kard. Coscia w sprawie kościoła Navicelli. Powiadamia, że na razie
kardynał nie może się na to zgodzić, gdyż nie wie na pewno, czy
bazylianie z niego zrezygnują, ale z chwilą kiedy zrezygnują, zaraz
przydzieli go naszemu Zgromadzeniu.

30 grudnia
Zostały wysłane listy na pocztę: do Kazimierza asystenta, do Lu-

bochni z odpustami, do Goźlina wraz z listem do p. Świeżewskiego
w sprawie kaplicy i Mszy św. Natomiast do ks. Kantego list o tym,
że nasi nie otrzymali w Pradze ofiarowanych przez niego pieniędzy.

31 grudnia
Rok kończymy u jezuitów przy śpiewie Te Deum laudamus.
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Rok 1753 – oby był pomyślniejszy

Styczeń
4 stycznia
Otrzymałem z Polski od o. eks-prowincjała ruskiego ojców ber-

nardynów list, w którym znajdował się list do promotora wiary.
5 stycznia
Odniosłem ten list do promotora wiary, ale zanim go wziął, po-

wiedział, że chce rozmawiać ze mną w poniedziałek, bo ma dla nas
miejsce w Rzymie.

8 stycznia
Poszedłem do promotora, który zawiadomił mnie, że kard. Caraffa

chce przydzielić mam miejsce, szczupłe wprawdzie, ale i tym na razie
musimy się zadowolić. Jednocześnie promotor wiary poinformował
mnie, że przewielebny minister generalny wyrusza z Madrytu na ka-
pitułę do Barcelony, a stamtąd po kapitule do Rzymu. Należy się spo-
dziewać, że w marcu będzie w Rzymie.

Odsyłając listy do o. eks-prowincjała od obrońcy wiary, piszę w ten
sposób137:

„Najczcigodniejszy nasz Ojcze i Obrońco!
Nie wiem, jakim to sposobem dopiero 4 stycznia br. dostałem list

Czcigodnego Ojca, choć datowany jest 20 sierpnia ubiegłego roku.
W nim właśnie otrzymałem list do obrońcy wiary i natychmiast po-
szedłem go oddać. On również był zdziwiony tak dawną datą. Jednak
odpisuje na niego. Trudno dojść, gdzie ten list tak długo był, choć
dotarł do mnie zapieczętowany lakiem. Najjaśniejszy obrońca wiary
mówi mi, że Dobrodziej miał mu przesłać futro, ale nie dotarło do
niego.

Posyłam więc odpowiedź obrońcy wiary. Ja tu jeszcze zabawię
do maja, jeżeli nie dłużej, gdyż spodziewam się, że miejsce w Rzymie
otrzymam wcześniej, niż wyruszę do Portugalii. Ksiądz Remigiusz udał
się do Polski dopiero 10 grudnia, ale go okradziono – zaraz na pier-
wszym noclegu zabrano mu 12 czerwonych złotych. Teraz gdy nie
ma już adresata, w czymże każesz sobie, Mości Dobrodzieju, usłużyć?
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Uczynię wszystko, dopóki tutaj jeszcze jestem. Należność za pocztę
będzie się należała księdzu Bratu memu, bo on sam w Rzymie wypłaca
się prokuratorowi misjonarzy”.

13 stycznia
List ten wysyłam do mego księdza Brata z listami obrońcy wiary.

Piszę też do księdza Brata, aby mi oznajmił, jak się naszym wiedzie
z procesem Czcigodnego Ojca i dlaczego mi nie odpisują, oraz żeby
przysłali mi pieniądze na spłacenie długów, jak również aby p. Łowczy
zaopatrzył mnie na drogę swoim legatem od Księży Misjonarzy.

Otrzymałem wiadomość z Madrytu od Najczcigodniejszego [o. Mi-
nistra], że najbliższą pocztą odpisze mi na list wysłany z Rzymu 29 lis-
topada 1752 r.

Pisałem do ks. Koźlewskiego, eks-prowincjała, aby nasz Falecki,
gdy z ks. Remigiuszem dojdzie do prowincji, nie doznał żadnej krzyw-
dy od niego, ale był wynagradzany za pracę podjętą z nim w podróży.
Należy wysławiać przedziwną Bożą Opatrzność w stosunku do mnie
niegodnego za wyświadczone mi łaski od Pana Boga, jeśli nie za-
niedbuję pobudzać naszych do promocji procesu Czcigodnego Ojca,
naszego Założyciela, oraz innych spraw naszego Zakonu. Po przybyciu
pełnomocnika prowincji wielkopolskiej musiałem opuścić pokój i na
najgorszy czas zimowy przeprowadzić się do gościnnego, zawilgoco-
nego, gdzie zacząłem już chorować na katar i bóle głowy. Nagle zaczęto
atakować ks. Remigiusza Kukulskiego, przedstawiciela tej prowincji,
zarówno Ojciec Komisarz, jak i członkowie prowincji ruskiej. Musiał
wyprowadzić się z Rzymu, a ja zamieszkałem w jego celi, gdzie od-
czułem polepszenie stanu zdrowia.

13 stycznia
Podałem memoriał do Ojca Świętego w sprawie ciężarów nakła-

danych w Królestwie Polskim na lud chrześcijański z racji spowiedzi
wielkanocnej.

Zachorowałem na grypę, przebywając tylko na pacierzach z księżmi
w pokoju gościnnym. A co by było, gdybym tam stale mieszkał?

15 stycznia
Ten katar przybiera na sile i jeśli coś zjem na noc, szkodzi mi.
16 stycznia
Dziś na noc dla pozbycia się kataru nic nie jadłem.
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17 stycznia
Rano jednak nie poczułem żadnej ulgi i bolała mnie głowa. Było

już jednak lżej niż wczoraj, kiedy zjadłem na noc. Wczoraj bowiem
były zajęte nie tylko całe wnętrzności, ale katar nawet w kościach
dał się słyszeć. Dziś po Mszy św. zażyłem Theriali ex Col, Romana;
poczułem się lepiej i zmniejszyła się flegma.

19 stycznia
Otrzymałem listy z Polski z zawiadomieniem, że o. Proboszcz

otrzymał wszystkie listy. Dekret zaś w sprawie ks. Turczynowicza
otrzymał dopiero 17 grudnia 1752 r. W liście tym są zawarte jeszcze
inne sprawy. Na ów list tak odpisuję 20 stycznia 1753 r.:

„List 19 do o. Kajetana Wetyckiego138 
20 stycznia 1753
Przewielebny Ojcze Proboszczu Generalny!
Wielce się ucieszyłem wyczytawszy z listu, iż sposób do wszczęcia

procesu już został ułożony przez konsystorz, ale zaniepokoił mnie list
mego Brata, w którym wspomina, że na konsystorzu podjęto także
rezolucję, iż potrzebne jest pismo Ojca Świętego do biskupa czy jego
oficjalatu. Stolica Apostolska zazwyczaj nie angażuje się w to, co
z urzędu może uczynić sam miejscowy ordynariusz. Inaczej można
byłoby myśleć, że jedynie sama Stolica Święta czyni świętych, a nie
Pan Bóg. Po zakończeniu procesu przez ordynariusza miejsca, nastanie
czas Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie procesu sprawdzającego –
„compulsorium”. Jeżeli ona położy rękę, to nic już nie będzie należało
do ordynariusza miejsca. Natomiast Stolica Święta nie będzie wdawać
się w to, co należy do ordynariusza miejsca. Uczyni to dopiero po
wprowadzeniu sprawy do Kongregacji Rytów. Dla usunięcia tej wąt-
pliwości posyłam informację od adwokata przez pośrednictwo mego
księdza Brata. Zobowiązuję go, aby pokazał ją urzędowi. A Wielce
Czcigodny Ojciec zastanie gotową rzecz, gdy przybędzie do Warszawy
i z Bożym błogosławieństwem będzie mógł promować [proces].

Ponieważ zaś widzę, że Czcigodny Ojciec jest zajęty innymi spra-
wami Zgromadzenia, stąd wynika konieczność wyznaczenia jakiegoś
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ojca, aby nad tą sprawą jak najtroskliwiej czuwał, aby dzięki posuwaniu
naprzód procesu naszego Czcigodnego Ojca Założyciela Pan Bóg raczył
błogosławić nam w innych sprawach, gdyż od tej sprawy zależy rozwój
całego naszego Zgromadzenia.

Wysłani księża już od pewnego czasu znajdują się w Rzymie. Cze-
kamy do wiosny i na polecenie z Portugalii, ale możliwe, że osiądziemy
wcześniej w Rzymie. Trzeba postanowić zawczasu, kto by przybył
z pomocą do ks. Aleksego, bo niepodobna, aby na fundacji w Rzymie
miał pozostać sam, gdy my wyruszamy do Portugalii. Proszę to za-
trzymać jako poufne: ks. Dionizy, jak słyszałem, chciał przybyć do
Rzymu, ale ja tego nie doradzam, bo byłoby źle. Innego należy wy-
znaczyć [kapłana], z bratem zakonnym, ale jeszcze tego nie rozgłaszać,
dopóki placówki nie otrzymamy, o czym natychmiast dam znać. Jeżeli
coś będzie, to już wkrótce. Dlatego proszę czuwać na poczcie. Trzeba
także jak najwięcej przyjmować do nowicjatu, abyśmy mieli kim ob-
sadzać [nasze placówki]. 

Dziękuję za przysłanie pieniędzy na zaciągnięte długi. Na zdobycie
dodatkowych nie mam możliwości, ponieważ tutaj Msze zaraz zapisują
w księgi i co miesiąc sprawdzają ze Świętej Kongregacji Obrzędów.
Nic więc nie można odłożyć, bo za każdą Mszę każdy ksiądz musi
codziennie się podpisać.

Posłałem przez księdza bazylianina dwa dokumenty dotyczące wy-
padków zastrzeżonych przez Stolicę Apostolską. Nie podobna, aby nie
zostały doręczone. Czcigodny Ojcze, jeśli ich nie ma, to proszę mi
natychmiast donieść, a ja od razu postaram się i wyślę. 

Przestrzegam, że pod karą ekskomuniki w żadnej bibliotece rzym-
skiej nie wolno mieć bez specjalnego pozwolenia Stolicy Apostolskiej
książek zabronionych, nawet opieczętowanych, trzymanych w zamknię-
ciu. Dlatego ci, którzy mają pozwolenie czytać, niech je trzymają tym-
czasem w zamknięciu. Trzeba jednak wiedzieć, komu się je powierza.
Również śp. Aleksandra zgubiły książki z biblioteki puszczańskiej, dla-
tego zamknąłem je w archiwum Zgromadzenia, nic o tej ekskomunice
nie wiedząc; należy je spalić lub przekazać miejscowemu ordynariu-
szowi.

Nie daj Boże, żeby ten bazylianin nie przekazał tych dekretów,
o które trudno nawet w samym Rzymie, gdyż je z miejsca rozchwy-
tano. Ten bazylianin mieszka u swego generała ok. 12 mil od Raśny,
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więc radzę reklamować, bo jest o co. Czy relikwie i medale wcale
nie doszły? Proszę mnie poinformować dokładnie: czy nic nie doszło,
czy nie w całości, czego brakuje? 

Donieśli mi ojcowie, że Ojciec kazał zrobić piękną trumnę Czci-
godnemu Ojcu Założycielowi. Pożal się, Boże, czy tam w tym dole
gnić będzie? Bez żadnych wątpliwości można zanieść ją wraz z ciałem
do celi, przesuszyć kości gąbką, obmyć wodą i ułożyć oraz, jak to
już pisałem, grób nad posadzkę podwyższyć przy ścianie kościelnej,
a wymurowawszy i wysuszywszy, wsunąć trumnę i zamurować, tak
radzą obrońcy świętych. To nie podpada pod kult publiczny. Byle nie
pod ołtarzem, byle nie w ołtarzu, byle nie dawać światła. Można wy-
malować obraz nad grobem Sługi Bożego, ale bez aureoli świętego
i nie wieszać wotów.

Powstał tu nowy zakon. W Salamance zebrało się dwunastu uczo-
nych teologów z akademii, którzy opowiadają się za Niepokalanym
Poczęciem. Proszą oni Stolicę Apostolską o zatwierdzenie swego za-
konu, w którym dodają czwarty uroczysty ślub szerzenia Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Chodzą w szarych habitach z błękitnymi sznu-
rami, zaznaczając tym kult Niepokalanego Poczęcia. Jednak Stolica
Apostolska widzi tu nas, że się krzątamy z tym i owym, zarówno
w sądzie, jak i przy wyrabianiu dla nas różnych dokumentów oraz
że deklarujemy się przeprowadzić proces naszego Czcigodnego Za-
łożyciela. Zakon seraficki ze względu na nas przeciwstawia się im
i nie mogą otrzymać aprobaty. Są mężami gorliwymi i wzorowymi,
wielkiego umartwienia. Jeżeli nie będziemy rozgłaszać chwały naszego
Założyciela, to kto wie, czy oni prędzej nie zakwitną. Tak więc, jeśli
coś na jego cześć i chwałę wyrobiło się przez promocję procesu, to
takie instytuty nie zwyciężyłyby, ale musiałyby odnosić się do naszego
Założyciela jako szczególnego czciciela Niepokalanego Poczęcia NMP.

Radzę także pospieszyć się z dekretem w sprawie ks. Turczyno-
wicza, aby wielki nasz antagonista, ks. Kalinowski, dominikanin, który
z Rzymu już dawno wyjechał do Wilna, nie uprzedził dekretu, bo
znów przeciw nam mogliby coś wymyślić. Ten właśnie ksiądz poruszył
całą machinę ks. Turczynowicza przeciwko nam w Rzymie. I chociaż
stąd wyjechał, nic nie zyskawszy, gdyż wydano dekret przeciwny, waż-
ne jest, żeby nie spotkał się z ks. Turczynowiczem wcześniej, zanim
nasz dekret nie dojdzie do ks. Biskupa. Proszę zobowiązać ks. Woj-
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ciecha, aby jak najprędzej udał się z dekretem do ks. Biskupa, bo
niedobrze, tak odwlekać.

Przeniesienie zaś ciała [o. Papczyńskiego], jak już wcześniej nad-
mieniłem, trzeba dokonać bez rozgłosu, tylko ze swoimi zakonnikami.
Trumnę należy przenieść do celi i tam ją przesuszać. Kości obmyć,
dobrze w trumnie ułożyć i przykryć habitem z białego materiału, bo
choćby i najdroższymi suknami przyozdabiano trumny Sług Bożych,
to nie oznacza to jeszcze kultu publicznego. Dać piękną poduszkę pod
głowę i jak najpiękniej przyozdobić wnętrze. Jest to dozwolone od-
nośnie do Sług Bożych, wobec których jest nadzieja opinii świętości.
Może też wypisać tytuły i cześć, jak wynika z instrukcji o braku kultu
Sług Bożych, którą przesłałem dnia 25 marca ubiegłego roku”.

Do księdza Brata139 zaś tak piszę:
„Najuniżeniej dziękuję Panu Dobrodziejowi, że zechciał mi donieść

o nieoczekiwanym postanowieniu Konsystorza Warszawskiego. Natych-
miast udałem się do obrońcy świętych, który zaraz zebrawszy radę,
napisał krótkie wyjaśnienie dotyczące tej sprawy – wątpliwości, twier-
dząc, że Ojciec Święty nie przyłoży do tego ręki. Gdyby bowiem przy-
łożył, sprawa zostałaby przekazana do Kongregacji Świętych Obrzędów,
a miejscowy ordynariusz nie miałby już wtedy nic do powiedzenia,
a teraz, zgodnie z prawem, bez żadnego pozwolenia i jego zależności
czy kurii można rozpocząć i kontynuować. 

Pokornie proszę Waszmość Dobrodzieja, abyś raczył przedstawić
to kurii, żeby nasz o. Proboszcz po przybyciu do Warszawy zastał
sprawę gotową, bo nie cierpi ona zwłoki. Cała wartość dowodów zależy
od naocznych świadków, a tych już niewielu przy życiu. A jeśli tych
zabraknie, największe cuda z największymi sumami pieniężnymi tego
nie uzupełnią. 

Dzieła zaś, które tu adwokat cytuje o kanonizacji Sług Bożych,
świeżo wydane przez najwyższego pasterza obecnie panującego, pra-
wdopodobnie znajdują się w Warszawie, jeżeli nie gdzie indziej, to
w Bibliotece Załuskich. Nie wiem, dlaczego mieliby wątpić o świętym
naszym Ojcu, bo chociażby był prywatnym człowiekiem, zostawiwszy
po sobie dowody świętości, powinien zostać wyniesiony na ołtarze
nie tylko przez swoich, ale przez całą diecezję. Nasz Ojciec to nie
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139  Chodzi o ks. Jana Wyszyńskiego. Zob. „Pisma KW”, s. 440-441.



prywatna osoba, ale Założyciel Zgromadzenia o tak zbożnych celach,
jak niesienie pomocy duszom czyśćcowym. Żaden zakon nie został
jeszcze założony w tym celu, chociaż inne powstały w różnych po-
bożnych celach – jak praca misyjna, w szkolnictwie, wykupywanie
niewolników, służba chorym lub konającym czy też wykonujące inne
zbożne dzieła. Nasz Czcigodny Założyciel zobowiązał się wszelkimi
siłami nieść pomoc duszom czyśćcowym, a to powinno skłaniać do
popierania takiego założyciela i zgromadzenia, ponadto jeszcze pod
specjalnym tytułem Niepokalanego Poczęcia NMP.

Za przesłanie pieniędzy pokornie dziękuję”.
20 stycznia
Wysłałem na pocztę listy i instrukcję adwokata Alegiani dla Kon-

systorza o tym, że proces ma się odbyć bez reskryptu [Stolicy Apo-
stolskiej], na mocy władzy miejscowego ordynariusza.

Odebrałem od Ojca Świętego memoriał dotyczący ludu obojga płci
w Królestwie Polskim w sprawie ciężarów, które proboszczowie na-
kładają z racji spowiedzi wielkanocnej. Na memoriale Ojciec Święty
napisał: „Do Kardynała Sekretarza Stanu”.

21 stycznia
Przybyłem do najjaśniejszego obrońcy wiary w sprawie obiecanej

nam placówki, lecz on z powodu ustawicznych deszczów nie widział
się z kard. Caraffą, jednak szczerze oświadczył, że będzie popierać
tę sprawę, gdy tylko nastąpi pogoda. Jemu także pokazałem memoriał.
Pochwalił, iż dobrze się stało, że jest na nim napis: „Do Eminencji
Kardynała Stanu, aby zażądał informacji od Nuncjusza w Polsce”.

Motywy podania tego memoriału były takie: przebywając w pa-
rafiach z pomocą proboszczom w słuchaniu spowiedzi lub jako ka-
znodzieja ludowy bądź też przejeżdżając [przez parafie], widziałem,
jak proboszczowie lub ich zastępcy wprowadzili praktykę podczas spo-
wiedzi wielkanocnych w różnych diecezjach i parafiach, jakby zwy-
czaj, że gdy ludzie ze wsi przychodzili do spowiedzi wielkanocnej,
zanim ich zaczęto spowiadać, najpierw zapędzano do roboty: chłopów
do siekier, uprzednio je umyślnie pożyczywszy, musieli ciosać kotły
lub żerdzie do płotów, rąbać drzewo. Inni najpierw młócili cepami
zboże i wykonywali inne podobne prace. Niewiastom zaś dawano międ-
lenie materiału na przędzenie kądzieli, oczyszczanie ogrodów albo –
jeżeli już ziemia odmarzła – kopanie czy inne prace. Dopiero po takim
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przygotowaniu do spowiedzi, na zmianę – jedni do niej przystąpili,
a drudzy dalej pracowali, a ci, którzy się już wyspowiadali, znowu
powracali do prac przed Komunią. Dlatego i Komunię odkładano aż
na popołudnie, niekiedy do trzeciej i czwartej godziny. I tak lud znu-
żony takim przygotowaniem, dopiero został dopuszczony do Komunii.
Nawet gdy się święty dzień trafił, nie chciano spowiadać, a co więcej,
zakazywano, aby tym sposobem lud ubogi w dni powszednie idąc do
spowiedzi, musiał napracować się dobrze, zanim wyspowiadał się
i przyjął Komunię św. Dochodziło do tego, że wielu ludzi pracując
na czczo od poprzedniego dnia, dostawało różnych boleści i mdłości,
tak że ledwo mogli przyjąć Komunię św. Inni bez należytego przy-
gotowania się spowiadali i komunikowali, bo z powodu pracy nie mieli
na to czasu. Młodsi przy tych robotach nie tylko się nie przygotowali,
ale na śmiechach i żarcikach ów czas przepędziwszy, prosto od pracy
szli do Komunii. Niewiasty też przy kądzielach różne śmieszki, zwady
wszczynając, tak do Komunii z wielkim nieuszanowaniem przystępo-
wały, jakby nie znały prawd wiary i tego, co należy wiedzieć, by
godnie przyjąć tak wielki sakrament. Jedni w śmiechach, drudzy w ob-
mowach, inni w swarach powracali do domu. Słabsi chorowali, znużeni
robotami. Inni, od poprzedniego dnia przy pracy, następnego byli głodni,
więc przyjąwszy Komunię, szybko biegli do Żydów do karczmy, gdzie
zmęczeni i na czczo, napili się wódki i do domów wracali pijani, po-
krzykując po drodze. Często widziałem, że nie ma pożytku ze spowiedzi
i Komunii św. połączonych z robotami; słyszałem narzekających czy
żalących się na mdłości i boleści. Z powodu odwlekania Komunii św.
nie mogli się posilić. Gdy patrzyłem na to wszystko, serce mi się
nie raz krajało nad ludem zupełnie niesprawiedliwie męczonym, i nad
nieuszanowaniem wielkiego sakramentu przez niedoskonałe spowiedzi
i Komunię św., przez zabranie na roboty czasu, który powinno się
przeznaczyć na przygotowanie do tych sakramentów świętych.

Było to zgorszeniem dla żydów i heretyków, uważających, że nie
dla czego innego to przykazanie kościelne jest ustanowione, jak tylko
dla większego zysku księży. Będąc więc w Polsce szukałem sposobów,
jakby tym nadużyciom zapobiec, ale nie mogłem nic wymyślić. Gdy
mnie Pan Bóg do Rzymu szczęśliwie doprowadził, podałem memoriał
w tej sprawie Ojcu Świętemu. Uzyskałem w niej audiencję w 1752 r.
Gdy nasi zakonnicy przyszli z Polski, pytałem ich, czy w parafiach
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w Polsce ustały już takie niestosowności, czy w diecezjach wyszedł
już zakaz takich robót. Powiedzieli, iż nic o tym nie słychać, a ludzie
jak robili, tak i robią, i robić muszą, zanim się doczekają spowiedzi
i Komunii wielkanocnej. W 1753 r. przedstawiłem Ojcu Świętemu na-
stępujący memoriał140:

„Ojcze Święty!
Najpokorniej powiadamia się Waszą Świątobliwość, że w związku

z przykazaniem kościelnym o spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
zostały wprowadzone pewne nadużycia przez bardzo wielu czcigodnych
proboszczów, komendatariuszy, rektorów kościołów parafialnych
w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Ilekroć bowiem
wierni bardzo ubodzy ludzie obojga płci przychodzą z wiosek do swych
kościołów parafialnych, aby zadośćuczynić temu przykazaniu, nakłada
się na nich zbyt wielki, a nawet nie do zniesienia ciężar pracy w do-
mach lub w gospodarstwie i ogrodach proboszczów, zanim przystąpią
do spowiedzi i Komunii św.

Zdarza się często, że niektórzy z nich wyczerpani przez takie prace,
z wielkim trudem mogą się szczerze wyspowiadać i z odpowiednim
uszanowaniem przyjąć Komunię św., a co gorsza, z powodu późnego
jej udzielania, bo prace przeciągają się do południa, a nawet dłużej.
Ci biedacy, będąc od poprzedniego dnia na czczo, osłabieni pracami,
dostają różnych słabości i chorób i tylko z wielkim trudem mogą przy-
jąć Komunię św. Z powodu chorób wynikających z tak wielkiego trudu
użalają się i opłakują nie bez wielkiego zgorszenia, tłumacząc sobie,
zwłaszcza prostaczkowie, że takie przykazanie jest nakazane nie dla
oczyszczenia się z grzechów w sakramencie pokuty i dla pobożnego
przyjęcia Ciała Chrystusowego, lecz raczej dla zysku z powodu chci-
wości księży. Jednym słowem, trudno wyrazić, ile sprawia trudności
zaproszonym spowiednikom słuchanie spowiedzi, ile krzywdy wyrządza
biednemu ludowi tak narzucona praca i umyślnie odkładana spowiedź
i Komunia św. Nawet niewierni i heretycy nie przestają wyśmiewać
takich nadużyć i niestosowności w tak świętym i zbawiennym przy-
kazaniu kościelnym, jeśli słyszą, jak ludzie wobec nich ustawicznie
szemrzą i skarżą się przeciwko swoim pasterzom.
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Dlatego też w imieniu wiernych obojga płci owego Królestwa wy-
kluczywszy wszelki wzgląd osobisty, powodowany jedynie Boskim
przykazaniem miłości bliźniego i troski o jego zbawienie, pokornie
błagam Waszą Świątobliwość, aby zaradził tym niestosownościom i na-
dużyciom i położył kres, wysyłając list apostolski Waszej Świątobli-
wości do wszystkich diecezji owego Królestwa.

W nagłówku: Dla Jego Świątobliwości Pana naszego Benedy-
kta XIV, papieża.

Niżej: w sprawach ludu obojga płci Królestwa Polskiego – wy-
znawców Chrystusa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego”.

24 stycznia
Oddałem tenże memoriał w sekretariacie Jego Eminencji kard. Va-

lentiemu, Sekretarzowi Stanu, ponieważ na dokumencie tym było na-
pisane przez Ojca Świętego: „Dla Jego Eminencji Kard. Sekretarza
Stanu, żeby w tej sprawie napisał o informacje do nuncjusza w Pol-
sce”. Pytałem, czy wspomniany memoriał mam oddać osobiście, czy
przez pocztę. Odpowiedziano mi, że nie trzeba się już o to martwić,
bo list zostanie przesłany przez pocztę papieską. Gdy nadejdzie
odpowiedź, można będzie pytać o rezultat.

28 stycznia
Pan adwokat Alegiani popierał u obrońcy wiary sprawę otrzymania

placówki w Rzymie. 
PS. Nie trzeba zbytnio opierać się na jego obietnicach. Dlatego

chcę osobiście spotkać się z kard. Caraffą.

Luty
1 lutego
Adwokat powiadamia, że kościół św. Anny należy do kard. Caraffy.
2 lutego
Otrzymałem list z Polski od Braci, którzy obiecują mi pomoc na

drogę do Portugalii i w innych sprawach. Na ten list taką daję od-
powiedź:
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„List do pana Brata [Michała]141

Serdecznie dziękuję Waszmości Dobrodziejowi za łaskawie podjętą
pracę i opiekę nade mną dla pozyskania środków na drogę.

Ponieważ czas wyjazdu do Portugalii szybko się przybliża, naj-
później koniec kwietnia lub początek maja, dlatego dobrze byłoby jak
najszybciej otrzymać obiecaną pomoc Waszmości Dobrodzieja, aby
można było wcześniej postarać się o muła czy o jakiś statek, przy-
gotować i umieścić niektóre rzeczy. Nie można wyjazdu odłożyć na
później, bo miesiące letnie są bardzo uciążliwe w podróżowaniu.

Nie trzeba obawiać się wielkich wydatków w związku z odpustami
„banku pobożnego”, byleby były listy polecające, w których należy
przedstawić najsłuszniejszą konieczność chrześcijańską, o czym już pi-
sałem. Gdyby było trudno otrzymać je od króla z powodu jego pobytu
w Saksonii, to należy je wziąć od księcia kard. Prymasa do kard. Al-
baniego, protektora Królestwa i kard. Paulucciego. Mając te listy, moż-
na uzyskać przywileje, ponosząc mniejsze koszta, niż pisałem. To,
o czym przedtem pisałem, byłoby kosztowniejsze ze względu na Bullę
Krzyżacką, natomiast mniejsze są te, o których w tej chwili wspo-
minam. Mogą wynieść do 10 węgierskich, może trochę mniej lub więcej.

Co zaś dotyczy pisania do Ojca Świętego, aby się przyczynił w spra-
wie beneficjum – nie radzę czynić tego bez specjalnych listów po-
lecających od magnatów do Stolicy Apostolskiej. Już nieraz Stolica
Apostolska została wprowadzona w błąd w sprawach interwencji do-
tyczących indywidualnych konfliktów i dlatego na takie sprawy nie
odpowiada, a tym bardziej nie rozstrzyga.

Już w poprzednim liście posłałem instrukcje adwokata świętych
w sprawie procesu Czcigodnego Ojca Założyciela. Proces ten nie należy
do Rzymu i Stolica Apostolska w nic się nie wtrąca, zanim zakończy
się on wobec ordynariusza miejsca. Dopiero wtedy dalsze postępowa-
nie w sprawach beatyfikacyjnych Sług Bożych należy do jej kompe-
tencji. W związku z tą sprawą posyłam księdzu Bratu [mojemu] wypis
z książki Ojca Świętego. Podkreślono tam, że zgodnie z dekretem pro-
ces ma być rozpoczęty niezależnie przez ordynariusza miejsca lub jego
urząd. Gdyby zaś nie chcieli tego czynić, wówczas sprawę przejęłaby
Stolica Apostolska. Nie sądzę jednak, aby do tego doszło, bo zarówno
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ordynariusz miejsca, jak i jego urząd popadliby w kary, że przeszka-
dzają w oddawaniu czci Bogu, który jest wielbiony w świętych. 

Opieszałość naszych ojców w tej sprawie można tłumaczyć tym,
że nie mają dobrego protektora i promotora. Zobowiązuję więc Mości
Pana Dobrodzieja, aby pobudził ich do działania. Spotka za to [Pana
Dobrodzieja] niezmierna nagroda za przyczyną Sługi Bożego, który
był i jest świętym, i króluje z Chrystusem w niebie. Ilekroć bowiem
promujemy jego sprawę, zaraz niejedno szczęście nas spotyka, a gdy
ustajemy, wówczas następuje odmiana.

Wiem, że trumnę sobie przygotowaną Mości Pan dać raczyłeś na
relikwie jego święte, co niemały skutek w zdrowiu i pokoju wewnęt-
rznym mieć będzie. 

Te księgi Ojca Świętego o kanonizacji świętych, o których wspo-
minał ks. kustosz franciszkanów, mam pod ręką i z nich wiem, że
nie zabrania się miejscowym ordynariuszom przeprowadzenia tej spra-
wy, gdyż to należy do ich kompetencji i nie potrzeba reskryptu Stolicy
Apostolskiej”.

3 lutego
Wysłałem pocztą do Polski ten list, a także drugi do księdza Brata,

w sprawie procesu i wschodnich bazylianów oraz w sprawie pomocy
na podróż do Portugalii.

List 20 do o. Kajetana Wetyckiego142

Rzym, dnia 17 lutego 1753 r.
Wielce Czcigodny Ojcze Proboszczu Generalny,
Najczcigodniejszy Ojcze i Przełożony!
Posłałem już rozstrzygnięcie, że bez reskryptu papieskiego na pod-

stawie własnej władzy miejscowy ordynariusz może zaczynać proces
Sług Bożych. Stolica Apostolska nie ma zwyczaju wchodzić w to,
zanim zakończy się proces zwykły. Wtedy dopiero decyduje o wpro-
wadzeniu sprawy do Kongregacji Rytów.

Może powstać problem, czy oficjalat warszawski własną powagą
bez polecenia miejscowego ordynariusza jest uprawniony rozpocząć
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i prowadzić ten proces. Z adwokatem podjęliśmy starania o wyjaś-
nienie tej kwestii. Zostało rozstrzygnięte, że oficjał bez otrzymania
upoważnienia miejscowego ordynariusza może jak najspokojniej roz-
poczynać proces. Posiada bowiem pełnię władzy w danym miejscu,
tak jak sam ordynariusz. Chociażby cały proces tak się odbył, nie
naruszałoby to jego ważności. Radzę jednak, aby czcigodny ksiądz
oficjał napisał do biskupa o zgodę czy potwierdzenie. Tą samą drogą,
czyli przez pocztę, niech Wielce Czcigodny Ojciec z Radą Zgroma-
dzenia prześle prośbę, co przy poparciu księdza oficjała wszystko ułat-
wi. Gdyby nawet już ten proces rozpoczął się na mocy władzy samego
oficjała, czego się spodziewamy, to nie będzie przeszkadzało, gdy póź-
niej nastąpi upoważnienie ordynariusza. Według wydanych opracowań
obecnego papieża, chociażby nie było takiego upoważnienia, proces
będzie ważny. Motywami zawsze prawomocnymi są bowiem odległość
od rezydencji miejscowego ordynariusza i obawa, że świadkowie umrą,
jeśli sprawa będzie się odwlekać. Ja również pisałem prośbę do księcia
biskupa i nie wiem, czy już została mu doręczona.

Należy czuwać, aby sędziami delegowanymi procesu byli duchowni,
również promotor sprawiedliwości, pisarz zaś może być osobą świecką.
Trzeba też, aby ci delegowani sędziowie mieli wyraźne upoważnienie
subdelegować na swe miejsce innych duchownych w czasie swej nie-
obecności, także zakonników z różnych zakonów, lecz nie z naszego.
Natomiast nasi, którzy widzieli lub słyszeli coś o Założycielu, powinni
być dopuszczeni na świadków.

Pragnęlibyśmy jak najprędzej usłyszeć radosną nowinę, że proces
jest prowadzony, od czego zależy wszelkie powodzenie naszego Za-
konu, tak u Boga, jak i u ludzi. Mało już mamy żyjących świadków
naocznych, oby i ci, broń Boże, z tego świata nie zeszli. W dodatku
opieszałość postulatorów w prowadzeniu spraw Sług Bożych bywa
wielką przeszkodą w prowadzeniu procesów przed Kongregacją Rytów.
Zwykło się bowiem przypisywać takie zaniedbanie postulatorów sła-
bemu przekonaniu o cnotach i świętości Sług Bożych. Skoro więc nasi
poprzednicy zawiedli, niech nie będzie opieszałości z naszej strony,
lecz poważne zabiegi, chociażby miało się odłożyć na bok inne sprawy.

Pan Bóg jest mi świadkiem, że odkąd jestem w Zakonie, zawsze
tak radziłem i przekonywałem przełożonych, lecz wciąż wynajdywali
różnego rodzaju usprawiedliwienia. Wmawiali przy tym sobie i mnie,

Diariusz czynności w Rzymie i w Portugalii 373



że takie sprawy należy zaczynać po 100 latach. Gdy w tym celu spe-
cjalnie przybyłem do Rzymu i radziłem się adwokatów, zrozumiałem,
że sprawę zbyt długo się odwlekało i że niezwłocznie trzeba ją za-
czynać. Bardzo mi żal, że nie wiedziałem tego podczas swego prze-
łożeństwa. Teraz więc Wielce Czcigodnego Ojca proszę, aby zechciał
nadrobić moją ignorancję i zaniedbanie, gdyż ten ciężar Pan Bóg teraz
na jego osobę raczył włożyć. Trzeba spodziewać się wielkiej nagrody
od Boga za przyczyną naszego świętego Ojca. Ja zaś chciałbym po-
cieszającą wieść usłyszeć, bo nie tylko powinien być rozpoczęty proces
naszego świętego Ojca, ale Ojciec ten powinien być wyniesiony na
ołtarze. Wówczas i my już nie tak byśmy wyglądali i nie uwłaczano
by nam z każdej strony. Zaznaliśmy już w Rzymie wstydu, bo gdy
pytano, z jakiego jesteśmy zakonu, poważna osoba odpowiedziała: „Hic
nullus ordo sed sempiternus horror est” [„Żaden zakon, a wieczny nie-
pokój”].

Również w Polsce utrzymywała się niezawiniona ignorancja, wy-
rażająca się w przekonaniu, że postępowanie w sprawie Sług Bożych
opiera się na cudach i kulcie. Tu zaś ważniejszy jest dowód ze świętego
życia i praktykowanych cnót, koniecznie potwierdzony przez naocz-
nych świadków. Czekamy więc na najpomyślniejszą wieść o procesie,
bez czego nawet nogą nie ruszymy do dalszego rozwoju naszego Za-
konu. Jak już pisałem, prosimy także, aby przepisać żywot Czcigodnego
Ojca drobnym pismem i przysłać, gdyż będzie potrzebny w Portugalii.

Wyraziwszy to wszystko, pozostaję z należnym uszanowaniem jako
Wielce Czcigodnego Ojca najposłuszniejszy i najpokorniejszy sługa 

br. Kazimierz Wyszyński, marianin Niepokalanego Poczęcia NMP.
PS. Proszę, aby odprawiono trzy Msze św. według mojej intencji.

Także trzy intencje, które naszym z drogi pozostały, bo my tu nie
mamy możliwości ich odprawić.

16 lutego
W momencie kiedy starałem się o wysłanie tego listu do Polski,

otrzymałem wiadomość z Portugalii od nieznanego mi Portugalczyka,
wzywającą nas do Portugalii w ten sposób:

„Najczcigodniejszy Ojciec Kazimierz Wyszyński, Prokurator Ge-
neralny Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w klasztorze Ara
Coeli w Rzymie
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Wielce Czcigodny Ojcze Kazimierzu Wyszyński, Prokuratorze Ge-
neralny!

Otrzymałem przemiły list Przełożonego Generalnego, Brata Kaje-
tana Wetyckiego, pisany do Przewielebnego Ojca Generała Zakonu
św. Franciszka w Madrycie, a przez jego pośrednictwo trafił do moich
rąk. Z listu dowiedziałem się, że Czcigodny Ojciec został wybrany
jednym z tych, którzy mają przybyć do Portugalii, aby tutaj wprowadzić
Zgromadzenie Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, jako jeden z najgodniejszych jego synów. 

A ponieważ jestem jednym z głównych protektorów zajmujących
się z gorliwością ową wielką fundacją, ucieszył mnie więc bardzo ten
list, który otrzymałem w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Z listem tym udałem się do sekretarza stanu Jego Królewskiego Ma-
jestatu, z prośbą o paszporty dla Czcigodnego Ojca i jego towarzyszy
tutaj wyznaczonych. Odpowiedział mi, że trzeba raczej udzielić po-
zwolenia na klasztor, gdzie mają zamieszkać, niż na paszport. To jednak
nie jest konieczne, gdyż dom i kaplica Matki Bożej już są, a także
konieczne zaopatrzenie tej posiadłości, gdzie Matka Boska ukazała się
przeszło 200 lat temu. Wszyscy zaś tęsknią za tą fundacją, wyrażając
pragnienie ujrzenia prawdziwych synów Matki Boskiej w tym króle-
stwie, gdzie Jego Majestat Królewski słyszy, że są niektórzy nieau-
tentyczni synowie, choć w habitach. Wnioskuję z tego, że nie będą
przez wszystkich bardzo szanowani i czczeni. Stąd ośmielam się prosić
Ojca, żeby jak najszybciej przybył ze swymi towarzyszami do Lizbony
do pałacu ambasadora hiszpańskiego, gdzie będą Was oczekiwać, aby
przyjść z pomocą we wszystkim, w czym będą mogli dla większej
chwały Boga i Matki Bożej Najświętszej, dla której proszę podjąć się
wkrótce tego uciążliwego przedsięwzięcia, jakim będzie wzmiankowana
fundacja.

Wierząc więc w gorliwość Ojca w stosunku do fundacji naszej
Pani, Matki Bożej, proszę Ją, aby zechciała pomagać i zapewniła Wam
szczęśliwą podróż do tego królestwa bardzo chętnego dla naszych sza-
nownych zleceń. Polecam się Waszej Przewielebności najniższy i bar-
dzo zobowiązany sługa doktor Antoni de Sousa Salazar Teixeira.

Lizbona 8 października 1752 r.”.
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17 lutego
Przekazałem na pocztę listy do Polski do Ojca Proboszcza: mój

wyżej wpisany, w sprawie procesu Czcigodnego Ojca [Stanisława] oraz
moich socjuszów będących w Rzymie. Zamieszczam także list od Czci-
godnego Komisarza Generalnego w sprawie misji portugalskiej dato-
wany 23 marca 1752 r.

„Do Najczcigodniejszego Ojca Kajetana Wetyckiego, 
Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Polskiego Marianów 
Niepokalanego Poczęcia w Warszawie.
Wielce Czcigodny Ojcze!
Wielce Czcigodny Ojciec Prokurator może pozostać w Rzymie ze

względu na rozpoczęte od pewnego czasu sprawy umiłowanego Zgro-
madzenia Niepokalanego Poczęcia, aż do ich szczęśliwego zakończenia.
Prosił o to Czcigodny Ojciec, a ja spełniam owo życzenie. Niech się
jednak Jego Wielebność zatroszczy, aby jak najprędzej do Wiecznego
Miasta przybyli ci zakonnicy, o których przysłanie z mego polecenia
napisał Ojciec Prokurator. Jeśli Jego Wielebność będzie potrzebował
mojej pomocy w innych sprawach tego ukochanego Zgromadzenia,
zawsze chętnie jej udzielę. Teraz zaś z wielką miłością przesyłam se-
rafickie błogosławieństwo, pozostaję Ojca... etc.”.

Tutaj Przewielebny Komisarz dołączył taką uwagę końcową: „Po-
wtarzam to, co z mego polecenia napisał Ojciec Prokurator w sprawie
dwóch zakonników odpowiednich do wysłania do królestwa Portugalii
dla założenia klasztoru tego ukochanego Zgromadzenia, tak jak to mi
napisał Przewielebny Ojciec Minister Generalny. Bądź zdrów, najpil-
niejszy w Panu sługa

br. Rafał a Lugagnano, Komisarz Generalny.
Rzym 23 III 1752 r.”.
19 lutego
Byliśmy u Najjaśniejszego Promotora Wiary w sprawie obiecanej

nam placówki, w czym zobowiązał się pośredniczyć u kard. Caraffy.
Odpowiedział, że jest pewna trudność, bo nie chcą więcej nowych
zakonów. Daje jednak obietnice, że będzie się jeszcze dla nas starał,
ale podobno to tylko obietnice. Jednak poważny człowiek powiedział,
że Promotorowi nigdy nie brakuje obietnic ani uprzejmości, lecz nie
trzeba się na nich opierać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
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20 lutego
Relację o wschodnich zakonnikach z Navicelli wzięliśmy od opata

oo. maronitów. Obecnie znajdują się oni w Wiedniu. Zobowiązałem
opata, aby nam dopomagał do otrzymania kościoła Navicelli, gdyby
oni mieli z niego zrezygnować.

22 lutego
Włoch, który przyniósł list z Lizbony, przyszedł po odpowiedź,

lecz odprawiłem go wyjaśnieniem, że mogę ją dać dopiero wtedy,
gdy otrzymam odpowiedź od o. Generała. Wypytałem jednak, od kogo
przyniósł ten list, abyśmy mogli osobiście go poinformować. Wyjaśnił,
że list otrzymał od kawalera Portugalczyka Rafała Lopeza de Leone,
który mieszka w Rzymie, ale pozostaje w ukryciu u Markiza Caponea,
u którego obiecaliśmy się stawić za tydzień, spodziewając się, że
w przyszłym tygodniu otrzymam odpowiedź od Przewielebnego Mi-
nistra Generalnego Zakonu Franciszkanów.

24 lutego
W nocy rozbolała mnie głowa tak bardzo, że wątpiłem, czy dożyję

dnia. Zażyłem driakwi. Po godzinie poczułem polepszenie, tak że wsta-
łem rano zdrowy. Zapewne bym nie wstał, gdyby mi ta driakiew nie
pomogła. 

Tegoż dnia byliśmy w kościele św. Piotra na beatyfikacji bł. Józefa
z Kupertynu z zakonu franciszkanów konwentualnych. Przyszedł list
z Polski od o. Proboszcza, w którym donosi, że otrzymał relikwie
Krzyża i relikwie św. Franciszki oraz dekret Kongregacji o szczególne
pełnomocnictwa od wypadków zastrzeżonych, medaliki i krzyżyki.

26 lutego
Dowiedzieliśmy się, że Przewielebny Minister Generalny ma być

na ostatki w Genui w połowie marca.
Byliśmy u nowych zakonników, którzy kiedyś przybyli do Rzymu

z Hiszpanii starać się o zatwierdzenie pod pretekstem założenia zgro-
madzenia pokutników, przedstawiając się jako czciciele Niepokalanego
Poczęcia NMP, składający ślub przelania krwi za Jej cześć. Są im
jednak przeciwni tak król hiszpański, jak i miejscowy ordynariusz.
W tej sprawie pisali także do Ojca Świętego, że ich nie chcą. Stąd
i Ojciec Święty nie chciał ich zatwierdzić, między innymi dlatego,
że wymyślili sobie jakąś regułę, a jednocześnie nie chcą przyjąć żadnej
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innej. W Rzymie jest ich dziesięciu, a powiadają, że w Hiszpanii
dwóch. Rozmawialiśmy dziś z ich założycielem, lecz mowa go zdra-
dziła, że nie ma ducha Bożego. Opowiadał również dziwne rzeczy
niezgodne z nauką Kościoła i świętych. Zbijaliśmy jego fałszywą na-
ukę, w czym pomagał nam jakiś francuski ksiądz, zwłaszcza że czynią
się bogami, braćmi rodzonymi Chrystusa, a Matkę Najświętszą traktują
jako równą Chrystusowi, powołując się na Pismo św.: „Będą dwoje
w jednym ciele”. Twierdzą, że Trójcę Świętą można pojąć całkowicie
naturalnym rozumem, że każdy człowiek jest Bogiem, bo napisano
„Bogami jesteście”, i że człowiek może być tej samej doskonałości
co Bóg, czego dowodzą z tekstu: „Świętymi bądźcie, jako i Ja jestem
święty”. Radziliśmy mu, aby przyjęli naszą Regułę, ale nie chciał słu-
chać. Czy przypadkiem to nie są ci, o których pisano mi z Lizbony,
że nie są prawdziwymi synami naszej Pani i dlatego jesteśmy wzywani
do Portugalii jako autentyczni synowie Najświętszej Maryi Panny. Po-
wiedział nam, że trzech z nich przybyło z Portugalii.

[W archiwum poznańskim dołączono listy o. Kazimierza z Portu-
galii z 1754 i 1755 r. Natomiast w odpisach w Archiwum Generalnym
materiały te zaliczono do Zeszytu 6.]
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ZESZYT 5
(IV – 7 X 1753)

Droga z Rzymu do Portugalii

Kwiecień 1753
Doczekałem się przyjazdu z Madrytu do Rzymu Najczcigodniej-

szego Generała [ojców franciszkanów] z Madrytu i natychmiast pod-
jąłem staranie, aby dowiedzieć się od niego, z jakich motywów wzywał
nas do Portugalii. Oznajmił, że wezwanie dotarło do niego przez am-
basadora hiszpańskiego, który wówczas rezydował w Lizbonie, a teraz
już został odwołany do Madrytu. A było to na prośbę pani markizy
Cascais, która jest fundatorką pewnego miejsca i życzy sobie osiedlić
tam nasz Zakon. Ojciec Minister Generalny na moją prośbę napisał
list do Lizbony, że jesteśmy już w Rzymie, ale dotychczas nie otrzymał
żadnej odpowiedzi.

Zaczął więc mnie przekonywać, abym zaniechał tej imprezy, że
lepiej jest wrócić do Polski i czekać na drugie wezwanie. Ja jednak
odpowiedziałem, że żadną miarą tak być nie może, żebyśmy mieli
wracać na hańbę całego świata. Wszędzie jest ogłoszone, że marianie
zostali wysłani z Polski. Jadąc przez Niemcy i Włochy, wszędzie o tym
rozpowiadali. Także i w Rzymie o tym wiadomo i niemały byłby
wstyd, gdybyśmy teraz wracali do Polski. Podczas tej rozmowy nadszedł
przewielebny Komisarz Generalny o. Rafał a Lugagnano, i audiencja
została odłożona na inny czas. Ojciec Generał powiedział: „Przyjdziesz
innego dnia”. Usłyszawszy to, odszedłem. Dopiero po wielu dniach
doczekałem się drugiej audiencji. Spytany przez Ministra Generalnego:
„Czego chcesz ode mnie”, odpowiedziałem: „Niczego więcej oprócz
listu uwierzytelniającego od Najprzewielebniejszego Ojca na podróż
do Portugalii”. Na to on odpowiedział: „Dam ci obediencję143 i po-
jedziesz, ale wątpię, abyś tam coś wskórał”. Odpowiedziałem, że żadną
miarą nie możemy wracać do Polski, bo byśmy przynieśli wstyd i Za-
konowi, i sobie. Wtedy rzekł: „No, ja ci dam obediencję, ale jeżeli
minister portugalski nie da patentes144, to nie waż się tam wyruszać”.
Kazał wypisać nam obediencję w brzmieniu podanym niżej.
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A więc Minister Generalny i Komisarz pomylili się, gdy w imieniu
króla kazali przywołać naszych z Polski do Rzymu. Ojciec Komisarz
tłumaczył się listami Ojca Ministra Generalnego z Madrytu, że tak
rozporządził. Nie wiem, co między nimi w tej materii zaszło. Ja jednak
poruszony zapałem propagandy naszego Zakonu i aby mu nie przynieść
wstydu, odważyłem się na tę drogę. Ufam, że ród Cascais jest potężny,
jak oświadczył Ojciec Minister Generalny.

[Obediencja]
„Brat Piotr Jan de Molina, lektor świętej teologii Królewskiej Aka-

demii w Madrycie, teolog Niepokalanego Poczęcia, całego Zakonu Bra-
ci Mniejszych Świętego Ojca naszego Franciszka, Minister Generalny,
Komisarz, Wizytator Apostolski i Sługa.

Umiłowanemu w Chrystusie Przewielebnemu Ojcu Kazimierzowi
Wyszyńskiemu z Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Królestwie Polskim, byłemu Przełożonemu Generalnemu po-
zdrowienie i serafickie błogosławieństwo.

Uważamy, że dla znanych nam, słusznych przyczyn i motywów,
jest rzeczą konieczną, abyś dla dobra twego zakonu udał się do Por-
tugalii. Wielce ufając w Panu Twojej prawości w załatwianiu spraw,
nauce i wypróbowanym obyczajom, pragniemy wspomóc i obdarzyć
Ciebie i wszystkich członków Twego zakonu wszelkimi łaskami i ho-
norami, jakie są w naszej mocy. Pozwalamy także Tobie i o. Benonowi
Bujalskiemu, kapłanowi tegoż zakonu, wyruszyć do wspomnianego kró-
lestwa. Powierzamy Cię wielkiej życzliwości miejscowych przełożo-
nych i dobrodziejów, do których przybędziesz w drodze jako gość.
Niech Bóg obdarzy Cię błogosławieństwem. Żegnaj. Pamiętam o Tobie
w swych modlitwach.

Rzym, w Ara Coeli, 6 maja 1753 r.
br. Piotr Jan de Molina, Minister Generalny
Z upoważnienia Najczcigodniejszego Ojca – br. Franciscus Mariani

de Corbevia, Sekretarz Generalny Zakonu”.
Po otrzymaniu tego dokumentu poszliśmy do ministra królestwa

Portugalii, gdzie bezzwłocznie wydano nam zezwolenie na pobyt. Na-
stępnie udaliśmy się do ministra hiszpańskiego i francuskiego. I tutaj
bez żadnych trudności wydano nam Litterae passus145.
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Po otrzymaniu tych dokumentów postarałem się o listy polecające
do króla Portugalii od kard. Albaniego Gian Francesco, protektora Kró-
lestwa Polskiego. Podałem memoriał do niego i otrzymałem następu-
jący list polecający:

„Najwierniejszy Święty Majestat Królewski!
Zgromadzenie Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia Maryi Dzie-

wicy zostało założone w Polsce przez Czcigodnego Sługę Bożego Sta-
nisława Papczyńskiego, który wspominany jest z wielką wdzięcznością.
Dzięki różnym fundacjom, a przede wszystkim z Bożą pomocą i łaską,
Zgromadzenie to wkrótce rozszerzyło się na to Królestwo Polskie i na
Wielkie Księstwo Litewskie. Ojcowie tego Instytutu, pragnąc i w in-
nych częściach świata katolickiego rozsiewać woń cnót i dobrego przy-
kładu, sądzą, że obecnie są w Portugalii pobożne osoby gotowe spro-
wadzić i osiedlić wspomniany Instytut w Królestwie Waszego Najwier-
niejszego Majestatu. Zostali już przez przełożonego z Polski wyznacze-
ni zakonnicy do podjęcia tego tak zaszczytnego i chwalebnego zadania.

Zależy mi na dobrym przyjęciem owych zakonników, którzy są
wyznaczeni jedynie ze względu na tak święty cel. Wywodzą się z na-
rodu, którego jestem protektorem z ramienia Stolicy Apostolskiej. Tym
pokornym pismem zwracam się do Najwierniejszego Majestatu Kró-
lewskiego i gorąco polecam osoby tych zakonników, prosząc o oto-
czenie ich opieką Waszej Królewskiej Mości i udzielenie pomocy do
skutecznego wypełnienia ich misji.

Znana pobożność i gorliwość religijna Najwierniejszego Królew-
skiego Majestatu Waszego daje jak najbardziej uzasadnioną nadzieję,
że moja prośba zostanie z wielką życzliwością wysłuchana. Jeszcze
raz polecam ich troskliwej opiece Waszego Najwierniejszego Majestatu.

Pozostaję z głęboką czcią jako najpokorniejszy i całym sercem od-
dany sługa Najwierniejszego Majestatu Waszego

Gian Francesco kard. Albani”.
Drugie pismo polecające otrzymuję od kard. Paulucciego do Nun-

cjusza Apostolskiego w Portugalii:
„Do Najjaśniejszego i Najczcigodniejszego Pana Monsiniore Tem-

pi, Arcybiskupa Nikomedii, Nuncjusza Apostolskiego w Lizbonie146
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Najjaśniejszy i Najczcigodniejszy Panie!
Niniejszym pragnę polecić Ojca Prokuratora Generalnego Zgro-

madzenia Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, instytutu
założonego w Królestwie Polskim. Wielu pobożnych i oddanych ry-
cerzy królestwa portugalskiego pragnie, aby zakon ten został zaszcze-
piony również w ich kraju. Dlatego wzywają przedstawicieli tego za-
konu do objęcia fundacji. Już zostali oni wyznaczeni do tego celu
przez wyższych przełożonych swego zakonu.

Nie znam nikogo, komu bardziej mógłbym ich polecić, oprócz Wa-
szej Ekscelencji, abyś, gdy przybędą, zechciał ułatwić im dotarcie do
króla i otoczyć ich protekcją we wszystkim, co jest związane z ich
pobytem i szczęśliwym osiedleniem się.

Proszę więc gorąco, aby Ekscelencja raczył wspierać ich swą mocą
we wszystkim, co może ułatwić im wykonanie powierzonego zadania.
Pan Bóg wynagrodzi nas hojnie za te starania, a ich modlitwy będą
nas wspomagać.

Okazja ta daje mi sposobność jeszcze raz wyrazić prawdziwy sza-
cunek oraz chęć szczerej służby dla Waszej Ekscelencji. Pozostaję z bra-
terskim pocałunkiem

Rzym, 10 maja 1753 r.”.
Własnoręcznie dopisał: „Najdostojniejszemu Panu, dla którego

szczerze upraszam obfitości upragnionych łask
C. kard. Paulucci”.

Wspomniany kard. Paulucci był niegdyś Nuncjuszem Apostolskim
w Królestwie Polskim. Tak jest oddany naszym rodakom, że lubi być
określany z imienia i nazwiska po polsku. Mnie też powiedział: „Ojcze
Wielebny, wiedz, że jestem prawdziwym Polakiem. Chcę cię zapewnić,
że masz moją przyjaźń, jakby twój rodak”. Z tego też wypływa jego
miłość do naszego Instytutu. Czuje się on Polakiem i przyrzekł opiekę
temuż Zgromadzeniu Ojców Marianów we wszystkim i wszędzie, jakby
sam był jego członkiem. Niech Wszechmogący mu błogosławi i wy-
niesie także na najwyższy urząd Kościoła świętego.

Po otrzymaniu tego pisma wysłaliśmy nasz bagaż do Genui na
barce „Gian Battista Muzio”, zwanej „Madonna z Czarnej Góry” [„No-
stra Signora de Monte Nero”]. Poleciliśmy go zostawić w Genui u p. Do-
menico Bollego, ojca ks. Mikołaja Bollego, kanonika, z którym byłem
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w Rzymie w serdecznej przyjaźni. Umówiliśmy się, że transport prze-
syłki wyniesie 5 lirów genueńskich.

Maj 
7 maja
Byliśmy w polskim kościele na nabożeństwie, gdzie naszą misję

poleciliśmy świętym patronom naszego narodu. Później przez kilka
dni żegnaliśmy się z przyjaciółmi i rodakami.

10 maja147

Od Najczcigodniejszego Generała otrzymałem listy polecające do
pani markizy Cascais i do ambasadora hiszpańskiego następującej tre-
ści:

List do ambasadora Księcia de Sotomayor w Madrycie
„Najdostojniejszy Panie!
Zapewniam o wdzięczności za łaski Waszej Najdostojności. A te-

raz bardzo polecam Wielce Czcigodnego Ojca Kazimierza Wyszyń-
skiego, byłego Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Ojców Ma-
rianów Niepokalanego Poczęcia NMP i Jego towarzysza Ojca Benona
Bujalskiego, kapłana tegoż zakonu. Udają się za moim pozwoleniem
na Królewski Dwór Portugalii w celu załatwienia fundacji w tymże
królestwie, którą obiecała uczynić markiza de Cascais. Upraszam Wa-
szą Najdostojność o wstawiennictwo za tymi Ojcami u Pani Markizy
i u innych Panów tegoż Królewskiego Dworu, aby mogli osiągnąć
swój cel. Będę za to wdzięczny Waszej Najdostojności. Zawsze też
będę oczekiwał okazji do zadośćuczynienia Waszej Najdostojności, li-
cząc na Waszą łaskawość. Niech Bóg błogosławi Ekscelencję Am-
basadora.

Rzym, 10 maja 1753 r.
uniżony sługa Waszej Najdostojności
o. Pedro Joan de Molina”. 
A oto treść drugiego listu, do fundatorki pani markizy Cascais,

która wezwała nas z Polski do Portugalii:
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„Najdostojniejsza Pani!
Moja Droga Pani! Dowiedziałem się za pośrednictwem Najdostoj-

niejszego Księcia de Sotomayor, że Najdostojniejsza Pani jest bardzo
zaangażowana w fundację klasztoru dla Ojców Koncepcjonistów
w tym królestwie i o staraniach w tym celu podjętych. Zapewniam
Najdostojniejszą Panią, że na ile mogę, chcę współpracować w tym
dziele, tak miłym Bogu i Jego Najświętszej Matce. Dałem swoje po-
zwolenie Wielce Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Wyszyńskiemu, by-
łemu Przełożonemu Generalnemu Zgromadzenia Ojców Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia NMP i jego współtowarzyszowi, Benonowi Bu-
jalskiemu, kapłanowi. Oni w tym celu wyruszyli z Polski i jakiś czas
temu otrzymali zaproszenie na ten Królewski Dwór, aby mogli przybyć
do Portugalii. Chciałbym polecić wspomnianych Ojców życzliwości
i pobożności Najdostojniejszej Pani, aby protegowani Jej łaską i au-
torytetem, otrzymali tę fundację.

Pozostaję z najgłębszym oddaniem i modlę się do Boga w Jej in-
tencji.

Rzym, 10 maja 1753 r.
sługa Najdostojniejszej Pani
o. Pedro Joan de Molina”.

List 21 do o. Kajetana Wetyckiego148 

Rzym, dnia 10 maja 1753 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Ojcze Proboszczu Generalny, Naj-

czcigodniejszy Ojcze i Przełożony!
Doczekaliśmy się szczęśliwego przybycia z Madrytu samego Naj-

czcigodniejszego Ministra Generalnego ze względu na odbywającą się
kapitułę. Od niego, a także od różnych kardynałów otrzymaliśmy listy
uwierzytelniające i polecające do Portugalii. Adresowane są do króla
i do nuncjusza apostolskiego tamtego królestwa. 

Jak Bóg pozwoli zamierzamy więc wyruszyć stąd 14 maja do Genui
lądem, a stamtąd morzem na okręcie. Za transport i utrzymanie musimy
odliczyć po 30 skudów od osoby. Pan Łowczy, brat mój i dobrodziej,
zechciał nam przesłać na tę wyprawę 50 skudów. Nie wystarczy ich
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jednak, a ponadto musiałem spłacić zaległe długi. Trzeba było zapo-
życzyć się u ks. Tissota, prokuratora Księży Misjonarzy, na 6 cekinów,
co równa się 6 czerwonych złotych. Proszę Wielce Czcigodnego Ojca
złożyć tę sumę u mego księdza Brata w Warszawie. Może się nam
to sowicie wynagrodzić, gdy nam Pan Bóg poszczęści w Portugalii,
a sprawa naszego Czcigodnego Ojca Założyciela będzie prowadzona
w Kongregacji Rytów. Obym mógł doczekać się pocieszającej nowiny
w Rzymie. Sądzę jednak, że sprawa już na szczeblu miejscowego or-
dynariusza została rozpoczęta i jest prowadzona. Jeśli tak się stało,
czeka nas wielkie szczęście i niewątpliwy rozwój. Proszę nam o tym
oznajmić korzystając z okazji do Lizbony; w ten sposób moi bracia
będą ze mną korespondować.

A ponieważ przychodzi nam już się rozstać, wyruszając w tak od-
ległe kraje, żegnam Wielce Czcigodnego Ojca, łasce i opiece Jego
się polecając oraz prosząc o błogosławieństwo na tę misję. Przesyłam
należne uszanowanie i podpisuję się jako posłuszny syn i pokorny sługa
umiłowanego mego Wielce Czcigodnego i Najgodniejszego Ojca Prze-
łożonego 

br. Kazimierz Wyszyński zakonu Niepokalanego Poczęcia NMP

PS. Ksiądz Aleksy wkrótce musi stąd odejść, bo tutejsze powietrze
mu nie służy. Teraz leży w infirmerii. Gdy jego zdrowie cokolwiek
się polepszy, powróci do Polski. Weźmie natomiast ze sobą socjusza
Włocha, kandydata do naszego Zakonu. Jest to młodzieniec zdolny
i polecany przez godne osoby. Polecam go i ja Wielce Czcigodnemu
Ojcu – przyda się i może być nam potrzebny tu, w Rzymie, oraz
pożyteczny do rozszerzania Zakonu149.

Wszystkich Ojców i Braci naszego Zgromadzenia ściskam najser-
deczniej. Jeżeli komuś sprawiłem przykrość, przepraszam pokornie i po-
lecam się świętym modlitwom Was wszystkich. Gdy wyruszymy na
morze, gdzie czyhają różne niebezpieczeństwa, módlcie się, aby Pan
Bóg zechciał szczęśliwie przeprowadzić nas przez niespokojne fale mor-
skie i zachował od piratów, dla szerzenia czci Matki Najświętszej.
Te dwa niebezpieczeństwa są najpoważniejsze podczas drogi morskiej,
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ale polecam się mocnym modlitwom naszych Ojców i Braci i wszys-
tkich jak najpokorniej żegnam. 

Żegnam Pana Wojskiego Czerskiego, Jego małżonkę i ich dzieci.
Żegnam panów fundatorów i panie fundatorki z Raśny i Pren. Żegnam
i innych nam życzliwych, kłaniam się i żegnam ogólnie. 

13 maja
Po otrzymaniu błogosławieństwa od o. Generała i pożegnaniu

z przyjaciółmi, wyruszyliśmy do Genui.
14 maja
Z Rzymu do Genui dotarliśmy piechotą. Noce spędzaliśmy zawsze

w jakimś klasztorze. Tylko raz w Buonconvento musieliśmy nocować
w zajeździe, bo nie było żadnego konwentu zakonnego. Jest we Wło-
szech przysłowie: „Buon convento ma cattivi frati” („Dobry klasztor,
ale kiepscy bracia”). Było wprawdzie hospicjum dla braci św. Fran-
ciszka, lecz świeccy, którzy nim zarządzają, nie chcieli nas przyjąć.
I tak sprawdziło się przysłowie, że dobry klasztor, ale źli bracia. Na-
tomiast we wszystkich konwentach – tak u ojców obserwantów, jak
i u ojców reformatów – przyjmowani byliśmy z wielką miłością i go-
ścinnością, a nawet z wyróżnieniem i szacunkiem.

24 maja
Przybyliśmy do Florencji. Tu zwiedzając różne osobliwości, zo-

staliśmy wprowadzeni do kaplicy św. Wawrzyńca, ozdobionej wspa-
niale kosztownymi kamieniami, lecz jeszcze niedokończonej z powodu
śmierci fundatorki. Jednym słowem, nawet w Rzymie nie byłoby tak
ozdobnej kaplicy, gdyby ją dokończono. Ostatnia księżniczka z rodu
Medyceuszów przekazała na to arcydzieło cały majątek ze swego prze-
świetnego domu. Umarła jednak i nie wiem, czy to zostanie dokoń-
czone. Chociaż nawet niedokończone, wzbudza podziw zwiedzających
swym królewskim czy imperialnym kształtem i wspaniałością. 

30 maja
Dotarliśmy do Sarzana, 3 mile włoskie od Lerici. Tu otrzymaliśmy

list polecający od o. gwardiana na barkę p. Piotra Muzi, która miała
odpłynąć do Genui. Rano w święto Wniebowstąpienia Pańskiego od-
prawiliśmy Mszę św. i wyruszyliśmy do Lerici. Oddaliśmy list p. Pio-
trowi Muzi, a on zapewnił, że przyjmie nas na swoją barkę odpływającą
do Genui. Nie wspominał, czy uczyni to z miłości, czy za pieniądze,
wydawał się nam życzliwy. A ponieważ miał odpływać dopiero na
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noc, poszliśmy na obiad do ojców kapucynów. Bardzo gościnnie nas
przyjęli, poczęstowali i dali wygodne pomieszczenie. Byliśmy nie-
zmiernie zadowoleni, że w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego na Gó-
rze Oliwnej, znaleźliśmy się na tym miejscu górzystym, również po-
krytym drzewami oliwnymi.

W Lerici widzieliśmy się z Gianem Battistą Muzi. Powiedział nam,
że zapakował nasze rzeczy i w ciągu dwóch dni dopłynął szczęśliwie
z Rzymu. 

31 maja
Wsiedliśmy przed nocą na barkę, gdzie było wielu innych pasa-

żerów. Płynęliśmy całą noc, a około północy przeżyliśmy wielkie nie-
bezpieczeństwo. Wiatr tak przechylił barkę, że woda do niej się wlewała,
a maszt dobrze popękał. Niewiasty, które tu były, zaczęły głośno pła-
kać. Wszystko jednak ucichło, gdy poleciliśmy się opiece Najświętszej
Panny i naszego Ojca Stanisława. Druga burza powstała w ciągu dnia,
około południa, ale i ta wkrótce ustała dzięki opiece Matki Bożej.
Wtedy ludzie mogli wzmocnić się jedzeniem i piciem. Gdy nadszedł
czas, my również spożyliśmy posiłek, bo mieliśmy ze sobą chleb, ser
i wino.

Czerwiec
1 czerwca
Na morzu przed wieczorem powstała jeszcze większa nawałnica.

Ludzie stracili już niemal nadzieję. A i my zdawszy się na wolę Bożą,
przygotowywaliśmy się na śmierć. Ożywiła nas myśl, że nie żal nawet
utonąć w tym świętym przedsięwzięciu, skoro udajemy się w taką dro-
gę ze względu na cześć Matki Bożej. Nawet właściciel barki zaczął
tracić nadzieję i wydawało się, że chce uciec na łodzi, która zwykle
jest przyczepiona do barki. Zapewne przewróciłby nas wiatr, gdyby
się nie domyślono, by opuścić żagle. Bardziej jeszcze dopomogła nam
opieka Matki Bożej i wstawiennictwo naszego Czcigodnego Sługi Bo-
żego Ojca Założyciela. Gdyśmy się im gorąco polecili, ucichła burza
i zaczął powiewać sprzyjający wiatr. Dzięki temu 2 czerwca w dwie
godziny po północy szczęśliwie dopłynęliśmy do portu znajdującego
się 7 mil od Genui. I tak wydobyliśmy się z tych niebezpieczeństw.
A ja nie innej wzywałem pomocy, tylko swojej zwyczajnej: „Imma-
culata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio” („Nie-
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pokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nas ocali i broni”). Często
też i Koronkę dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny powtarzałem,
czyniłem znak krzyża w stronę groźnych chmur i wzywałem wsta-
wiennictwa naszego Czcigodnego Ojca.

2 czerwca
Rano właściciel barki Piotr Muzi dowiózł nas łódką na brzeg i nic

od nas nie wziął. Był bowiem przekonany, że to dzięki nam wszyscy
wyszli cało z niebezpieczeństwa. Byliśmy gotowi zapłacić przynajmniej
6 paulów, bo inni w Lerici żądali 8 paulów od jednej osoby, a na
innych barkach 7 paulów. Pietro Muzi to rodzony brat tegoż Giana
Battisty Muzi, który dowiózł szczęśliwie nasze rzeczy do Genui. I tak
jeden brat wziął nasze rzeczy do Genui, drugi przewiózł nas samych.
Niech im Pan Bóg sowicie wynagrodzi.

4 czerwca
Przybywszy do Genui, zamieszkaliśmy w konwencie Ojców Re-

formatów à la Pace, od Zielonych Świąt aż do dnia św. Jana Nepo-
mucena. Widzieliśmy, jak 4 galery z amunicją i żołnierzami wypływały
z portu, aby zburzyć miasto zwane San Remo. Zbuntowało się ono
przeciw Republice Genueńskiej. Komisarza i kilku ludzi z Genui za-
brali do więzienia, a kilku żołnierzy zabili. Był to już trzeci bunt.
Republika Genueńska postanowiła więc zbombardować i zburzyć to
miasto. Trzyma ono jednak w więzieniu znacznych ludzi z Genui. Cho-
dzi więc o to, aby ich wydobyć z więzienia i aby nie zginęli niewinni,
zanim miasto zostanie zburzone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

12 czerwca
Wypłynęły owe galery, a wielu żołnierzy poszło lądem, doznawszy

honorowego pożegnania. Codziennie też zaciągają i werbują innych,
jakby jakaś potęga miała przyjść z pomocą temu miastu, chociaż mo-
carze wymówili się od wsparcia go. Nawet książę de Savoia oświadczył,
że nie pomoże, gdy szukano u niego opieki.

Dopędził mnie tu list od mego brata księdza z Warszawy, w którym
donosi, że biskup płocki Szembek poleca pytać w Lizbonie o ks. Gio-
vanniego Murano, który mieszka niedaleko od Bragi. Człowiek ten
godny i znaczny, był razem z biskupem w Rzymie w seminarium teo-
logii spekulatywnej pod kierunkiem profesorów hiszpańskich – Lerisa
i Vloya oraz Bricialda, Włocha. Trzeba mu przypomnieć, że hrabia
Szembek, kawaler polski, miał zaszczyt być w rzymskim seminarium
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a la Camera della Madonna razem z Don Giovannim Murano, Por-
tugalczykiem, i wspólnie studiowali teologię.

16 czerwca
Pisałem list do ks. Aleksego w Rzymie, w którym oznajmiłem mu

o trudnościach dostania się z Genui do Lizbony, gdyż nie natrafia
się żadna okazja.

W Genui widzieliśmy obraz twarzy Chrystusa, który nasz Pan sam
posłał królowi Abgarowi150 z prawdziwym własnym wizerunkiem. Po-
kazują go w Zielone Święta, a więc również pokazali go i 11 czerwca.

17 czerwca
W sam dzień Trójcy Przenajświętszej odprawiłem Mszę św. przy

ołtarzu NMP a la Pace u ojców reformatów, gdzie zamieszkaliśmy.
Rozważałem, jak Bóg nieogarniony raczy mieścić się w tak małej hostii.
Wtedy przyszła mi myśl, że skoro On zechciał być w ciemnościach
wnętrzności Maryi Panny i będąc Głową Kościoła świętego obrał Ją
za Matkę, tak też pragnie, aby i wszystkie członki Kościoła świętego
miały Ją za Matkę. Nieszczęśliwe są więc te Kościoły i ich członki,
które za ujmę poczytują sobie przyjąć Ją za Matkę. Nie chcą czcić
Tej, którą dla nas Bóg obrał za Swą Matkę, którą uczcił sam Bóg
i Człowiek, poddawszy i oddawszy Jej Siebie. I był im poddany.

18 czerwca
Byliśmy na górze nad Genuą, gdzie znajduje się nowicjat ojców

reformatów i gdzie jest cudowna figura Najświętszej Panny; przed nią
odprawiliśmy Mszę św.

20 czerwca
Jesteśmy jeszcze w Genui, gdyż nie trafia nam się okazja do Liz-

bony. Był wprawdzie Anglik ze statkiem, ale chciał od nas 80 pesos,
a my tyle nie mieliśmy. Miejsca też nie było, bo o. Lopes, misjonarz
apostolski, zakupił stancję, dając za siebie i sługę 100 pesos. Musimy
tu dalej tkwić, czekając na okazję. Gdyby przynajmniej dotrzeć do
Kadyksu na nowych okrętach genueńskich, choćby to była niewielka
flotylla. Był co prawda i drugi Anglik udający się do Kadyksu, ale
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też chciał 80 pesos, a więc więcej niż tamten, bo odległość krótsza.
Nic nie wyszło. Nadarzyła się łódź rybacka do Kadyksu, ale nie byłoby
bezpiecznie płynąć z nieznajomym kapitanem francuskim.

Widzieliśmy tutaj wspaniałą procesję Bożego Ciała.
A o San Remo taka relacja: dotarły tam galery z amunicją, a żoł-

nierze przybyli lądem. Myśleli, że tamci się przestraszą, uniżą i pod-
dadzą. Żadną miarą nie chcieli tego uczynić. Wtedy generał kazał prze-
prowadzić atak i puścić kilka ciężkich kul, które zrujnowały niektóre
znaczniejsze domy. Gdy żołnierze wdzierali się do miasta, obrońcy
postrzelili kilku kapitanów genueńskich i zabili trzech żołnierzy. Nie
mogąc jednak dać rady, musieli się poddać – miasto zostało zdobyte.
Musieli wydać przywódców tej walki i rebelii. Zaraz ścięto czterem
głowy. Resztę pozostawiono sądowi Rzeczypospolitej. Musiano od razu
ze skarbca wypłacić 100 000 lirów i dać żołnierzom na uciechę 16 000,
bo chcieli zrabować i złupić miasto; ledwo ich powstrzymano. Kazano
zabrać w mieście wszystkie strzelby i oręż, zostawiając jedynie po
jednym nożu dla każdej rodziny. Odebrano mieszkańcom wszystkie
przywileje, których było niemało: byli przecież wolni od podatku i in-
nych obciążeń. Od tej pory wyznaczono im podatek. Nad miastem
rozkazano zbudować fortecę, w której miała zawsze rezydować załoga
genueńska dla poskromienia ich w razie ponownego buntu. Była to
przecież już trzecia rebelia...

23 czerwca
Zgodziliśmy się z Francuzem Pujos, kapitanem żaglowca „Duch

Święty”, że weźmie nas za 8 dopiów hiszpańskich. Włożyliśmy swoje
rzeczy na żaglowiec, co wymagało przezwyciężenia wielu trudności.
Urzędnicy celni bowiem domagali się opłaty od książek, obrazów i me-
dalików, a nawet od materaców zakupionych do spania w Genui i na
statku. Z tego wyszliśmy jednak gładko, bo puszczono nas bez wszel-
kiej opłaty. Był jeszcze kłopot z wydaniem naszych rzeczy, bo Jan
Muzi przywiózł je z Rzymu i zapomniał wpisać w księgi; właściwie
mogłyby przepaść. Na szczęście akurat wtedy zjawił się p. Muzi. Przy-
był on morzem do Genui i mógł stawić się na cle, i zaświadczyć,
że przywiózł te rzeczy i że są nasze. Sam Pan Bóg wie, co można
byłoby zrobić, gdyby wówczas nie zjawił się p. Muzi, a tu wprost
cudownie spotkaliśmy go na ulicy.
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24 czerwca
Uczestniczyliśmy w odpuście ku czci św. Jana Chrzciciela. Tenże

święty jest patronem Genui. W wielkim sanktuarium znajdują się jego
prochy. Całe więc miasto było oświetlone. My zaś z powodu deszczu
i gwałtownych wiatrów tkwimy jeszcze w Genui. Czekamy aż morze
będzie spokojne.

25 czerwca
Na noc wsiedliśmy na statek, aby wypłynąć jeszcze nocą, jeżeli

morze się uspokoi.
26 czerwca
Rano musieliśmy wysiąść, bo morze było wzburzone. Poszliśmy

na górę za miasto do ojców reformatów, bo już się pożegnaliśmy z oj-
cami z a la Pace, u których mieszkaliśmy przez cały czas pobytu w Ge-
nui. Na górze ojcowie reformaci przyjęli nas serdecznie. Odprawiliśmy
Mszę św., zjedli z nimi obiad, a na noc wrócili na statek i nocowali
w porcie genueńskim.

27 czerwca
Wcześnie rano, o godz. 7.00, wyruszyliśmy z Genui w imię Pań-

skie, mając pomyślny wiatr. W Genui odprowadzał nas p. Dominico
Bolla Cameriere de Monte Pietatis.

29 czerwca
W uroczystość świętych Piotra i Pawła odprawiliśmy Mszę św.

w Villa Franca. Tu bowiem kapitan musiał zawinąć dla zapłacenia
podatku.

30 czerwca
Natomiast 30 czerwca odprawiliśmy Mszę św. w Nisie u refor-

matów. To tylko przez górę z Villa Franca. Nie wiem, dlaczego an-
gielskie okręty wojenne płynęły do Villa Franca. Spodziewali się ich,
i przy nas dwa wpłynęły do portu.

Lipiec
1 lipca
Trzecia niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. Po Mszach św.

odpłynęliśmy z Villa Franca w kierunku Francji.
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2 lipca
Przybyliśmy do Francji. Różne „hocki-klocki”151 wyprawiali, abyś-

my z powodu niebezpieczeństwa od Turków i dla wygody płynęli
z Anglikami. Widocznie jednak Pan Bóg nie chciał, abyśmy my, za-
konnicy Tej, która wszystkie herezje pokonała na świecie, mieli płynąć
z heretykami. Za przyczyną Najświętszej Panny przypadło nam płynąć
na francuskim statku z dobrymi katolikami. A statek nosi nazwę „Duch
Święty”. Oby Duch Święty nami kierował i natchnął wiernych do sze-
rzenia nabożeństwa ku czci Najświętszej Panny. Fiat. Fiat. Amen.

Na statku widziałem między innymi, jak marynarze przygotowują
tytoń, aby był lepszy. Liście tytoniu trzymają w papierze. Najpierw
obrzynają korzonki. Później osobno rozdzielają liście na papierze, na-
stępnie kładą je na szmatach po jednym tak, aby w środku było grubiej,
i skrapiają wodą. A potem, lekko skropiwszy papier, zwijają mocno
liście jak kukiełkę i obowiązują dobrze chustą, a także raz po raz skrę-
cają mocno długim sznurkiem. Następnie moczą w wodzie i wysta-
wiają na słońce. Jak wyschnie, robi się z tego tabaka. U nas jest ona
bardzo droga, a przecież można ją zrobić w domu, kupiwszy zwykłego
tytoniu.

W święto Nawiedzenia NMP nie dopłynęliśmy do portu i na morzu
nie mogliśmy odprawić Mszy św.

3-5 lipca
Do zamierzonego portu w Tulonie nie dopłynęliśmy. Ze względu

na silne wiatry musieliśmy wrócić do Soliny, gdzie trzeba było czekać
półtora dnia, gdyż nie dało się płynąć.

6 lipca
Mogliśmy dopłynąć zaledwie naprzeciw Marsylii, ominąwszy Tu-

lon. Kapitan zamierzał płynąć dalej, lecz trwało to długo, bo nie było
wiatru. Kręciliśmy się więc w jednym miejscu. Widzieliśmy górę z dala
od morza, gdzie w grocie pokutowała Maria Magdalena. A później
taka mgła powstała, że nie było widać ani ziemi, ani morza, ani statków,
które były blisko na morzu.

7 lipca
Gdyśmy płynęli, z boku ukazał się wierzchołek skały ukrytej w wo-

dzie; na szczęście oddaliliśmy się od niego. Z powodu gęstej mgły
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i przeciwnego wiatru musieliśmy kręcić się po morzu. Pan Bóg nas
ustrzegł, żeśmy się nie rozbili o ten wierzchołek; z powodu bardzo
gęstej mgły statek zmierzał ku niemu. Na szczęście kapitan siedząc
na swym mostku, usłyszał szum morza odbijającego się o wierzchołek.
Kazał więc skręcić statek na głębokie wody. Bogu niech będą dzięki,
żeśmy uniknęli tego niebezpieczeństwa, ukrytego w morzu i zacienio-
nego tak gęstą mgłą, że ledwo na staję była widoczność. W tym czasie
sen zmorzył wszystkich marynarzy, tak że spali. Czuwał tylko kapitan,
a może i ten, co trzymał ster. Zbudziwszy wszystkich, kazał wejść
na łódź i odciągnąć statek daleko od tego niebezpieczeństwa.

Dopiero po południu mgła zaczęła opadać i ziemia oraz statki na
morzu stawały się widoczne. Jaśniej było jednak tylko w kierunku
Marsylii, a na całym morzu była jeszcze mgła. Nie dopłynęliśmy do
Marsylii, lecz w pobliże, między wysepkami rozrzuconymi tu i ówdzie,
gdzie też znajdowało się wiele okrętów wojennych.

8 lipca
W południe przejaśniło się nieco i powiał sprzyjający wiatr, więc

wypłynęliśmy spod Marsylii. Po obiedzie znowu była tak gęsta mgła,
że o mało nie rozbiliśmy się o skały. Dobrze, że ostrzegł nas szum
morza odbijającego się o nie. Z wielkim wysiłkiem udało nam się
odbić od nich statek; wiatr ciągnął nas ku skałom. W końcu trzeba
było zapuścić kotwicę, bo niebezpieczeństwo było wielkie. Musieliśmy
tutaj zatrzymać się do czasu, aż ziemia wyłoni się z mgły.

9 lipca
Po północy powoli ruszyliśmy. I znowu mgła zasłoniła cały świat,

ale wiatr był dobry. Na wyczucie trzeba było zmierzać ku macierzy-
stemu portowi kapitana barki, aby wziąć żywność na drogę. Płynęliśmy
zatoką Leone przy sprzyjającym wietrze, choć ciągle we mgle. Wiele
razy znajdowaliśmy się w niebezpieczeństwie, bo można było rozbić
się o skały rozciągające się nisko i szeroko. Dobrze, że często mgła
jak gdyby przerywała się i można było zobaczyć te skały. Na koniec
z wielką trudnością przybyliśmy w nocy pod Settę152, miejscowość ka-
pitana. Tak jednak rzucało barką, że nie mogliśmy zasnąć przez całą
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XIV port nosił nazwę Cete.



noc, a baliśmy się strasznie. Mieliśmy jednak szczęście, bo mgła opadła
i świecił księżyc. Nie mogliśmy jednak wpłynąć do portu z powodu
trudnego dostępu do Setty. Musieliśmy zapuścić kotwicę i czekać na
świt. Wiele statków już zatonęło przed tym portem.

10 lipca
Przed świtem szczęśliwie wpłynęliśmy do portu. Tu więc w Setcie

zatrzymaliśmy się na 3 dni: 10-12 lipca, gdyż nie było wiatru w naszą
stronę, a do tego kapitan przygotowywał prowizję na drogę. Każdego
dnia odprawiliśmy Mszę św. u ojców pipus, tercjarzy franciszkańskich.
Są oni ubodzy, a więc przebywaliśmy na barce, a nie w konwencie;
jest ich tylko pięciu. Port jest nowy, ale bardzo rozbudowany ze względu
na wielki handel i często zawijające do niego okręty. W zimie z po-
wodu niebezpieczeństwa w zatoce Leon, chronią się tu różne okręty
wojenne i handlowe. Ledwo mogą się pomieścić, a te, które nie zdążą
albo dobrze nie wpłyną do portu, rozbijają się z powodu kapryśnej
zatoki.

12 lipca
Dzień święty, gdyż jest na wzgórzu nad tą miejscowością zwyczaj

obchodzenia odpustu ku czci św. Claro męczennika.
13 i 14 lipca
Jeszcze tu jesteśmy ze względu na kapitana. Umarły mu dzieci

na ospę, więc musiał je pogrzebać. Taka tu panowała ospa, że 300
dzieci zmarło.

15 lipca
Niedziela. Po odprawieniu Mszy św. wyruszyliśmy stąd. Tego dnia

był przeciwny wiatr. Przebyliśmy mało drogi, kręcąc się wkoło po
morzu.

16 lipca
Wreszcie sprzyjający wiatr.
17 lipca
W nocy była burza, deszcz, błyskawice i pioruny tuż koło barki.

Morze tak było wzburzone, że rzucało nią jak piłką. Piorun mógł ude-
rzyć w statek, bo prosto na niego leciał, lecz minął maszt. Na pewno
stało się tak dzięki Boskiej pomocy i opiece Matki Bożej, że wpadł
w morze za statkiem. Nawet marynarze dziwili się, że o tej porze
takie rzeczy słychać i widać. Znajdując się wśród piorunów i błyska-
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wic, modliliśmy się zgodnie z naszą praktyką: „Niepokalane Poczęcie
Dziewicy Maryi, niech będzie naszym wybawieniem i obroną”. Nad
masztem pokazało się światło, które marynarze nazywają Sant Ermo.
Gdy je spostrzegą, odmawiają Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo na cześć
św. Erma, ich patrona. Gdy to światło niknie, nabierają nadziei.

18 lipca
Wiatr był dobry.
19 lipca
Morze było ciche i spokojne. Stało się jednak nieszczęście, bo uto-

nął jeden człowiek, podróżujący z dwoma kompanami. Poszedł za po-
trzebą naturalną na rufę, wpadł w morze i utonął. A był on jakiś nie-
spokojny. Gdy tylko wsiadł na barkę, chciał się spowiadać podczas
piorunów, ale ja go nie rozumiałem. Kiedy było takie niebezpieczeń-
stwo, uspokoiliśmy go, aby nie bał się zatonięcia barki. A tu, gdy
morze było tak spokojne, a wszyscy byli weseli i rozmawiali radośnie,
on zatonął! Nawet nikt by nie wiedział, gdzie on się podział, ale kiedy
odmawiałem różaniec, wyszedłem trochę dalej. Usłyszałem, że coś
w morze wpadło i zaraz zawołałem. Rzucili się co prędzej, ale już
było za późno.

Gdy człowiek ten wsiadł na barkę, od razu można było dostrzec,
że coś głęboko przeżywa. Zaraz dał mi na Mszę św. Gdy nastała
nawałnica, garnął się do spowiedzi. Ja jednak nie znałem jego języka.
Zrozumiałem, że boi się zatonięcia stateczku, choć nie było wówczas
tak wielkiego niebezpieczeństwa. Wszyscy mówiliśmy mu, aby się nie
bał, a do tego trudno było słuchać jego spowiedzi, nie znając języka.
Gdy znowu pioruny biły, on przybliżył się i siedział przy mnie. A tu,
po tych wszystkich nawałnicach, gdyśmy wszyscy cieszyli się ze spo-
kojnego morza, przychodzi do mnie i daje mi po kryjomu jeden talar
na Mszę św. Gdy go pytałem, na jaką intencję, odpowiedział: „A mia”
czy jakoś inaczej. Pytałem go, czy może „Pro anima” [„za duszę”],
a on: „Nie, a mia intentione” („W mojej intencji”). Trzy godziny póź-
niej znowu daje mi dwa i pół talara na dziesięć Mszy św. Jadł i chodził
zamyślony. Potem zaglądał dwa lub więcej razy na prawą stronę, z któ-
rej miał utonąć i powracał, bo tam blisko ludzie siedzieli. A ja, jak
stamtąd ludzie odeszli, poszedłem tam czytać i odmawiać brewiarz.
On przysiadł się do mnie, niby chcąc mi przeszkadzać, abym stamtąd
odszedł. Po wieczerzy, gdy wszyscy się rozeszli do koi, ja ku prawej
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burcie poszedłem mówić różaniec. Co chcę zacząć i tam chodzić, on
tuż za mną. A że mi przeszkadzał, musiałem stamtąd odejść. On znowu
tuż za mną, aż oparłem się o burtę. I tak odszedł ode mnie. Mówię
różaniec, wszyscy inni głośno rozmawiali i cieszyli się po wieczerzy,
aż tu słyszę, że coś jakby w morze wpadło. Myślałem, że chłopiec
wyrzucił śmieci albo pomyje. Tchnęło mnie, czy przypadkiem ktoś
w morze nie wpadł, i krzyknąłem. Wszyscy rzucili się sprawdzać, a tu
jeszcze głowę było widać koło barki. Mógłby się wyratować, bo kapitan
i inni już się spuszczali ku niemu. Pan Bóg wie, że pewnie on sam
nie chciał się ratować, i chyba sam się utopił. A pioruny jakby już
wcześniej oznajmiały jego śmierć na przyszłą noc, bijąc koło barki153.

23 lipca
Dochodzi do nas wiadomość, że korsarze pochwycili dwa statki

hiszpańskie na morzu. A w okolicy Gibraltaru pewien Francuz – od-
stępca od świętej wiary – mając okręt z dwudziestoma armatami, chwy-
ta chrześcijan.

24 lipca
Przybyliśmy pod Alicante154. Kapitan kazał przygotować proch do

armaty, kule i ładunki oraz strzelby, których miał kilkanaście.
25 lipca
Dla ubezpieczenia się od Maurów155 i piratów musieliśmy zboczyć

do Kartageny, aby złączyć się z kimś, kto płynie ku Maladze.
Gdy tam przybyliśmy, z powodu człowieka, który utonął, nie po-

zwolono nam opuścić statku, abyśmy się z nikim nie spotykali. Na
lądzie stała straż. Kazano nam czekać na medyka, aby wszystkim zbadał
puls i zobaczył, czy nie jesteśmy zarażeni. Taki mają tu zwyczaj, że
jeśli zabraknie kogoś na statku, chcą wiedzieć, czy nie wrzucono zmar-
łego w morze.
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chrześcijaństwo, aby uniknąć prześladowań.



26 lipca
Świętej Anny.
27 lipca
Musieliśmy przejść kwarantannę na statku.
28 lipca
Dopiero o piątej po południu pozwolono wszystkim zejść ze statku.

Został tylko kapitan. Gdy przybyliśmy na ląd, najpierw wzięli nas,
dwóch księży, i kazali oświadczyć z ręką na sercu, że powiemy prawdę
na zadawane pytania. Zapisali nasze imiona i pytali, jak ten człowiek
utonął. Zeznałem, że słyszałem, jak wpadł w morze i że zaraz krzyk-
nąłem do kapitana. Natychmiast z latarniami, koszami i łódkami szu-
kano go. O żadnym ratunku już nie było mowy, gdyż opadł na dno.
To samo zeznał mój towarzysz. Uwierzono nam, pomacali puls i boki,
policzono wszystkich i puszczono do miasta Kartagena. Tu przybyliśmy
do ojców obserwantów. U nich pozostaliśmy, czekając na ubezpie-
czenie na drogę, a więc na jakiś statek, który mógłby nam towarzyszyć.
Rozeszła się wieść, że Maurowie krążą po morzu i nawet atakowali
jeden mały statek. Dopisało mu szczęście, bo dawszy ognia z armaty,
zatopił atakujący statek.

29 i 30 lipca
Byliśmy w konwencie u ojców obserwantów.
31 lipca
Kapitan kazał nam pozostać na noc na przystani, udając, że okręty

wojenne płyną do Kadyksu i że on z nimi ma płynąć dla większego
bezpieczeństwa przed Maurami. Nie ufając mu, aby nas nie zwiódł
takim sposobem, udaliśmy się do komendanta straży wojennej, by wy-
pytać, czy jest prawdą, że okręty płyną do Kadyksu. Dowiedziawszy
się, że płyną nie do Kadyksu, ale ku Majorce, rozmawialiśmy o tym
z kapitanem. A on powiedział, że sam popłynie. Jeśli Maurowie na-
padną, będziemy się z nimi bili, a może się obronimy. Powiadomiliśmy
o tym ojców bernardynów. Ojciec gwardian przysłał do nas ostrzeżenie,
abyśmy nie puszczali się na takie niebezpieczeństwo. Dawał przykład,
jak to kapitanowie wydają niekiedy zakonników Turkom w celu ra-
towania siebie samych. Tak zrobiono z dwoma ich zakonnikami i trze-
ba było ich wykupić za 12 000 monet. Również komendant straży
i inni radzili nam, byśmy nie wyruszali. Ojcowie bernardyni mówią,
że możemy się u nich zatrzymać nawet przez miesiąc; gwardian kazał
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nam dać wygodne mieszkanie. I tak musieliśmy podziękować naszemu
kapitanowi, nie chcąc być w razie konieczności jego zakładnikami.

Sierpień
2 sierpnia
Odebraliśmy nasze rzeczy ze statku i sprowadziliśmy się do kon-

wentu. Czekamy na bezpieczniejszą okazję.
Napisałem list do p. Antoniego Sousy Salazara do Lizbony. Prze-

kazałem go przez Francuza, farbiarza, który ma odwagę płynąć dalej
tym statkiem; nazywa się Luiz Dubier. Jedzie na tamtejszy dwór, po-
słany przez ambasadora portugalskiego. Będzie tam wykonywał swój
zawód farbiarski... 

List do Antoniego Sousy Salazara
Powiadamiam o przedłużającej się podróży do Lizbony. Dopiero

w ostatnich dniach lipca, po wielu niebezpieczeństwach, przypłynęli-
śmy do portu Kartagena. Tu zaś, mając wielką obawę przed dalszą
drogą z powodu Maurów krążących po morzu i czatujących na chrze-
ścijańskie statki, musieliśmy wysiąść 1 sierpnia na ląd. Czekamy na
inną, bezpieczniejszą okazję. Spodziewamy się, że wówczas szybko
przybędziemy. Tymczasem pokornie proszę Waszą Dostojność, abyś,
zgodnie z obietnicą, raczył wspomagać nas w sprawach fundacji ze
względu na cześć Niepokalanej Dziewicy. Chcielibyśmy po przybyciu
znaleźć gotowe miejsce dla naszego mariańskiego Zgromadzenia. Tym-
czasem pozostaję z najgłębszym uszanowaniem.

3 sierpnia
Ten [nasz] kapitan pod osłoną nocy wypłynął z portu, lecz zaraz

też wpadł na podwodną skałę. Gdyby był wiatr, statek pewnie by się
rozbił, ale i tak ugrzązł na boku. Inne okręty musiały go ratować i ledwo
ściągnęły z mielizny. Kapitan wziął od nas zapłatę do Kadyksu i nic
nie chciał zwrócić; mówił, że gotów nas wieźć na samo miejsce. Bokiem
mu to wyszło, wiele stracił i ledwo sam ze wszystkim nie zginął.

4 sierpnia
Kapitan wypłynął z Kartageny, a my zaczynamy szukać bezpiecz-

niejszej okazji. Wyruszyły stąd także dwa okręty wojenne i dwa wielkie
statki z żołnierzami, aby na morzu schwytać Maurów. Nie można jed-
nak się dowiedzieć, w którą stronę mają płynąć. Trzymają wszystko
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w sekrecie i dopiero po wypłynięciu na morze mówią marynarzom:
płyńcie w tę lub tamtą stronę.

8 sierpnia
Nadarzyła się okazja płynąć barką do Malagi. Udaje się tam również

syn konsula Francji, więc my zapłaciwszy półtorej dopii, i 7 drachm,
również płyniemy do Malagi. Konsul bardzo ładnie nas tu przyjął.
Po przedstawieniu nas przez księdza bernardyna powiedział, iż „ten
naród jest godzien naszej usługi i za szczęście sobie poczytuję im
usłużyć, a nie tylko dlatego, że z synem moim popłyną”. Sam się
też za nas umawiał z kapitanem w sprawie kosztów.

Tu, w Kartagenie, pokazują miejsce, gdzie św. Jakub Apostoł wy-
siadł ze statku w Hiszpanii, aby głosić Ewangelię. Na tym miejscu
znajduje się kościół, a historia [ta jest przedstawiona] w wielkim oł-
tarzu. Jest to dla nas łaską, że w Hiszpanii wysiedliśmy najpierw
w owym miejscu, wcale o tym nie myśląc, ale przymuszeni bojaźnią.
Mieliśmy szczęście głosić tu cześć Maryi Panny i Jej ewangeliczne
cnoty, wyrażone w naszej Regule.

9 sierpnia
Rano ruszyliśmy z Kartageny. Tego dnia i w nocy wiatr dobrze

dmuchał w tylną część okrętu.
10 i 11 sierpnia
[Wiatr] przeciwny. Musieliśmy kręcić się po morzu od miejsca

do miejsca. Spotykają nas dwa statki, z prawej i lewej strony. Nasi
zaczęli nabijać armaty kulami i przygotowywać do walki, ale trwoga
ustała, gdy pojawili się kapitanowie. Po chwili zjawił się blisko jakiś
okręt, więc nasi brali się niby do nabijania armat i podnieśli banderę
francuską. Tamci podnieśli podobną i odpłynęli. W ciągu dwóch dni
morze było bardzo wzburzone przez wiatr i fale.

12 sierpnia
Niedziela. Wiatr przeciwny i fala ogromna, tak że morze jak piłką

rzucało naszą polekrą, bo tak się nazywa statek mniejszy od okrętu.
Kiedy przed zachodem słońca kręciliśmy się tu i tam, nadpłynęła do
nas z przodu wielka fregata wojenna, tak że w żaden sposób nie można
było jej ominąć, gdyż zastąpiła nam drogę. Wybuchła niemała panika,
bo nie wiedzieliśmy, co to za fregata, czy przypadkiem nie turecka.
Nie mogliśmy się żadną miarą bronić, bo miała wiele armat i uzbro-
jonych ludzi. Kapitan kazał zatem podnieść francuską banderę. Wtedy
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i tamci podnieśli francuską banderę, więc trochę się ucieszyliśmy. Po-
nieważ jednak Turcy potrafią zwodzić fałszywą banderą, jeszcze im
nie ufaliśmy, tym bardziej, że gdy zaczęliśmy do nich prędzej pod-
pływać, poczęli zwijać żagle i na nas się zatrzymali. Nie mogliśmy
więc wymknąć się ani na prawo, ani na lewo, bo i nie dopuściliby
do tego, i gonili nas. Zdawszy się więc na wolę Bożą, musieliśmy
iść prosto ku nim. Kiedy byliśmy już blisko nich, wydawało się, że
kręcą się koło armat na rufie.

Gdy już mogliśmy porozumieć się przez tubę marynarską, rozkazali,
aby nie nacierać na nich, ale płynąć bokiem. To było jeszcze gorsze,
bo w ten sposób prędzej mogliby nas atakować i strzelać z armat.
Ale przepływając koło ich boku zobaczyliśmy, że żołnierze i fregata
są rzeczywiście z Francji. Wypytali nas, skąd i dokąd płyniemy, i na
szczęście przepuścili dalej. To spotkanie dodało nam nawet otuchy,
ponieważ po morzu pływa francuska fregata, aby schwytać Maurów,
gdyby się pokazali. Tak więc wypytali nas i odpłynęli w morze.

Syn konsula francuskiego, znużony i zbolały morskimi falami, czte-
ry już dni mając torsje, nalegał na kapitana, aby wysadził go na ląd.
Chciał przez góry przedzierać się do jakiejś miejscowości i jechać
już lądem. Perswadowali mu, aby się tego nie domagał, bo w nocy
samemu niebezpiecznie na lądzie, a także dla statku przybijać do ja-
kiegoś miejsca. Mogliby strzelać do nas z armat. Nikt nie potrafił go
przekonać i kapitan musiał przybliżyć się statkiem do lądu. Przygotował
kotwicę do rzucenia w morze oraz małą łódkę, aby płynąć ku lądowi.
Gdy zaś młodzian wsiadł na łódkę, aby płynąć do lądu, fala tak nią
miotała, że musiał z powrotem wejść na statek. Miał zamiar następnego
dnia wysiąść. Gdy to rozważano, wiatr sprzyjający zaczął dąć w tył
okrętu, i młody pan namyślił się znowu płynąć z nami. Płynęliśmy
przy sprzyjającym wietrze prawie całą noc.

13 sierpnia
Wiatr sprzyjający. Rano widzieliśmy płynące statki kupieckie

i wczorajszą fregatę. Po południu wiatr przeciwny, i tak całą noc.
14 sierpnia
Wiatr był tak niesprzyjający, że co ruszyliśmy w morze, wracało

nas na to samo miejsce przy brzegu. Wreszcie syn konsula uprosił
kapitana, żeby zawinął do portu w Almari, obiecawszy uiścić należność
za postój w porcie. W porcie tym stanęliśmy w południe, w wigilię
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Wniebowzięcia Najświętszej Panny. Byliśmy szczęśliwi, że we Wnie-
bowzięcie odprawimy Mszę św. Jednak zaledwie przybyliśmy do kon-
wentu Ojców Bernardynów i dano nam stancję, kapitan posłał po nas,
abyśmy wracali spać na przystani, bo zamierza dalej płynąć nocą. Ze
smutkiem musieliśmy iść na przystań. W nocy i rano dmuchał jednak
przeciwny wiatr. Mieliśmy szczęście, bo w dniu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny 15 [sierpnia] odprawiliśmy Mszę św. 

Zaraz po Mszach św. znowu kazano nam spieszyć z konwentu
na przystań. Niepotrzebnie, bo wyruszyliśmy dopiero 16 sierpnia rano,
mając do towarzystwa kilka statków hiszpańskich. Z nimi byliśmy bar-
dziej zabezpieczeni przed Maurami. A tu znowu bieda, bo gdy tylko
ruszyliśmy z portu z tymi statkami, zerwał się wiatr przeciwny i przy-
pędził je z powrotem do portu. My zaś sami, bez innych statków,
kręciliśmy się po morzu przez cały dzień i noc i zawsze wracaliśmy
w to samo miejsce. Boża Opatrzność obmyśliła jednak sposób pomocy.

17 sierpnia
Pokazały się na morzu statki, a my płynęliśmy ku nim, nie wiedząc,

czyje są. A był to okręt i dwie polekry z francuską banderą. Nasi
ucieszyli się i podnieśli swoją banderę. I tak po przywitaniu płynęliśmy
w tym towarzystwie całą noc i cały dzień.

18 sierpnia
Mając zawsze przeciwny wiatr, niewiele przebyliśmy drogi. A tu,

gdy powstał największy wiatr w nocy, jak na nieszczęście upił się
sternik, od którego całkowicie zależy kierowanie statkiem. Co więcej,
wywoływał awantury, a my przeżywaliśmy wielką trwogę, aby statek
nie zatonął. On zaś latał jak szalony po statku, wadząc się ze wszystkimi
i przewracając. Baliśmy się, żeby nie wpadł w morze, bo znowu mu-
sielibyśmy odbywać kwarantannę. Dobrze, że tak się nie stało. Aż
do północy były te brewerie z pijanicą, wśród wielkich hałasów i trza-
sków.

W tejże kompanii [z Francuzami] płynęliśmy, nie obawiając się
już Maurów ani w dzień, ani w nocy.

19 sierpnia
W tejże kompanii płyniemy jak w obozie warownym. Po obiedzie

nasz kapitan miał odbić w prawo do Malagi. Kazał więc dać ognia
ze swych dział na pożegnanie. Oni też żegnali nas ogniem z dział.
Płynęliśmy całą noc i dopiero rano mogliśmy wejść do Malagi.
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20 sierpnia
W Maladze po zrewidowaniu nas i uiszczeniu przez nas opłaty

mogliśmy się zatrzymać. W mieście zaszliśmy do bosych franciszka-
nów od św. Piotra z Alkantary. Tu odprawiliśmy Msze św., ugoszczono
nas obiadem i przyjęto na stancję. Przez kilka dni czyniliśmy starania,
aby przepłynąć szczęśliwie cieśninę Gibraltar. W tym miejscu jest naj-
trudniej z powodu Maurów i Salatynów156, którzy chwytają chrześcijan
prawie codziennie. Trafiały nam się wprawdzie okazje, ale nie mieliśmy
śmiałości wyruszyć, więc czekamy na bezpieczniejszy i mocniejszy
statek.

W całej długiej drodze przytrafiały się nam zewsząd rozmaite trud-
ności. Gdy inni w 3 dni przybywają, to my po 10 i więcej dni mu-
sieliśmy tłuc się po morzu z powodu przeciwnych wiatrów. Z Genui
mieliśmy przybyć w ciągu 15 dni do Kadyksu, a my na odpust św. Jana
Chrzciciela dopłynęliśmy zaledwie do Malagi. A i z kapitanem obec-
nym, jak i dawnym są trudności, bo nas tak mizernie, choć długo
żywił. Wszystko to jest jednak niczym wobec chwały Bożego Majestatu
i szerzenia czci Maryi Dziewicy, naszej Pani. Z miłości dla Niej je-
steśmy gotowi jeszcze więcej cierpieć i znosić z Bożą pomocą i opieką
naszej Pani.

26 sierpnia
Jedenasta niedziela po Zielonych Świętach. Siedzimy jeszcze w Ma-

ladze, bo nie trafia się żadna słuszna i bezpieczna jazda. Ani Francuzi,
ani żadna inna narodowość, oprócz Anglików, nie jest bezpieczna od
Maurów i Salatynów. A oni, jak słychać, w ciągu dnia chwytają chrze-
ścijan. Najbardziej niebezpieczni są dla zakonników. Niedawno za wiel-
ką sumę wykupiono z niewoli dwóch ojców franciszkanów. Trzeci
zmarł tam z głodu oraz pracy i został pogrzebany na cmentarzu. Po-
stanowiliśmy więc iść piechotą do Sewilli, czyli Hispalis, a rzeczy
posłać przez okazję. Na razie jesteśmy w konwencie Ojców Franci-
szkanów alkantarzystów.

29 sierpnia
Nasze rzeczy daliśmy przez przewoźnika do Sewilli, czyli Hispalis.

Za transport trzeba było zapłacić 20 reałów, czyli bity talar albo mocny
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peso. Sami zaś wyruszyliśmy bardzo wcześnie rano 30 sierpnia z Ma-
lagi i po przebyciu 4 mil byliśmy w Casa Merinicelia.

31 sierpnia
Znowu wyruszyliśmy przed świtem i na południe ledwo 3 mile

przebyliśmy, doszedłszy do Antiquieri. Zatrzymaliśmy się w hospicjum
ojców alkantarzystów157, którzy przyjęli nas z wielką miłością.

Wczesnym rankiem, po Mszach, wyruszyliśmy do miejscowości
odległej o 4 mile, gdzie mieszkał ojciec alkantarzysta. Mieliśmy ze
sobą list od przełożonego hospicjum. Przenocowaliśmy, a rankiem po-
szliśmy 2 mile do Pedrowy. Tu odprawiliśmy Msze św., spożyli posiłek
w tawernie i na noc doszliśmy do Osuny, 3 mile dalej, i zatrzymaliśmy
się u ojców obserwantów. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Ma-
cierty odległej o 5 mil, ale nocowaliśmy znowu u ojców obserwantów
2 mile dalej. Następne noclegi mieliśmy w Arochat u ojców bosych158.
Stamtąd po 5 milach doszliśmy do ojców obserwantów do Alkali de Gu-
aldaira, gdzie nocowaliśmy. Stąd do Sewilli, czyli Hispalis, już tylko
2 mile.

Wrzesień
6 września
Przybyliśmy do Hispalis, po hiszpańsku Sewilli. Zatrzymaliśmy się

u ojców alkantarzystów. Nasze rzeczy były na cle, bo tam je zostawił
przewoźnik z Malagi. Daliśmy dla niego 20 reałów. A że zbliżało
się święto Narodzenia Najświętszej Panny i Imienia Maryi, ojciec gwar-
dian chętnie nas przyjął na te dwa święta, zatrzymał i opiekował się
gościnnie. Stąd chciałem wysłać list do księcia de Sotomayor od mi-
nistra generalnego franciszkanów. Myślałem zrobić to przez pocztę,
ale we wtorek zobowiązał się odesłać list o. lektor, bo i on dołączył
swój. Chcemy iść sami pieszo. Prosiliśmy ojców bosych, aby znowu
nam przesłali rzeczy przez lizbońskiego przewoźnika.

10 września
Sprowadziliśmy nasze bagaże z cła do klasztoru ojców bosych i po-

prosiliśmy o. lektora i o. gwardiana, aby je przesłano do Lizbony przez
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przewoźnika. Po obiedzie puściliśmy się piechotą i tego dnia prze-
szliśmy jeszcze jedną milę do Kartilechy. Zapukaliśmy do furty kon-
wentu ojców bosych, aby nas przyjęli na noc, bo żadną miarą nie
doszlibyśmy do drugiego konwentu. Mieli wielu gości, więc nas nie
przyjęli. Nie wiedząc gdzie się udać, a baliśmy się na noc ruszać w dro-
gę, musieliśmy powrócić do Hispalis. Zastaliśmy furtę już zamkniętą.
Pytamy ludzi, czy można kołatać. Powiedzieli nam, aby się udać do
bramy z drugiej strony ulicy, do podwórza klasztoru. Poszliśmy tam
i chcieli kołatać, ale zobaczyliśmy sznurek od dzwonka. Kiedy tylko
pociągnęliśmy za sznurek, zaraz furtian nam otworzył i wpuścił, dzi-
wiąc się wielce, że nas tam nie przyjęli. Poszliśmy do o. gwardiana.
Bardzo uprzejmie nas przyjął, on i wszyscy. Nie chcieli już nas puścić
lądem, ale szukali okazji, abyśmy mogli dopłynąć rzeką do portu Ka-
dyks. W tym czasie są wielkie upały i trudno iść lądem, a i kraj jest
skalisty, i nie ma po drodze klasztorów.

Tu [w konwencie] dowiedzieliśmy się o nowych portugalskich za-
konnikach Niepokalanego Poczęcia. Mają szkaplerz, kaptur i płaszcz
błękitny, a tylko habit biały. Cudowna Opatrzność Boża sprawiła, że
wróciliśmy do konwentu, bo pewnie przepadłyby nasze rzeczy, gdyby
były dane przez przewoźnika. I my nie wiedzielibyśmy, gdzie ich szu-
kać, a on – gdzie je zostawić.

11 września
Jest tutaj o. gwardian z konwentu św. Łukasza w Berramede. On

objaśnił nam drogę i dał list polecający do swego konwentu w San
Lucas. Drugi list otrzymaliśmy od tutejszych ojców do gwardiana Puerto
de Santa Maria. Czekamy na barkę, o którą zabiegają sami ojcowie
alkantarzyści. Niech im Pan Bóg wynagrodzi, bo ten ostatni odcinek
drogi więcej nam sprawia trudności niż cała przebyta droga – a to
przez nieznajomość języka, skalistą ziemię, niebezpieczeństwo na morzu
od Maurów i Salatynów. Dla uniknięcia ich, musieliśmy wysiąść na
ląd, aby ominąć cieśninę Gibraltar.

12 września
List do księcia de Sotomayor został dziś wysłany pocztą z Hispalis

do Madrytu.
16 września
Aż do tego czasu zatrzymali nas ojcowie bosi i z wielką miłością

opiekowali się nami. Szukali okazji, abyśmy za darmo mogli się dostać
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do Kadyksu. Znaleźli ją dzisiaj. Dali nam chleba, sera, wina i od-
prowadzili nas ze dwie mile do statku. Tercjarz odwoził właśnie wa-
rzywa, bo mięso159 już w Hispalis było załadowane na tej barce. Po-
nieważ miała ona zabrać cegłę z Core, musieliśmy zatrzymać się tam
przez kilka dni. Wyruszyliśmy stamtąd dopiero 21 września. Spotka-
liśmy tam naszego kapitana z tartaną, którą wiatry zapędziły w to miej-
sce.

23 września
Zatrzymaliśmy się, aby odprawić Mszę św., bo była niedziela San

Lucar. Zjedliśmy obiad u ojców bosych i wyruszyliśmy do Kadyksu.
Dotarliśmy do portu dopiero o północy.

24 września
Rano zeszliśmy do miasta [Kadyksu], by odprawić Mszę św. u oj-

ców bosych w konwencie św. Jakuba.
26 września
Z pewnym rybakiem wypuściliśmy się morzem do Ajamonte, bo

stamtąd prawie każdego dnia przypływają [do Kadyksu] z sardynkami.
Na morzu dokuczał nam najpierw deszcz. A potem powstała taka na-
wałnica, że wydawało się, iż fale już nas nakrywają i zatapiają. Z po-
wodu tej nawałnicy odłamał się ster barki, i zapewne nie byłoby już
ocalenia dla nas wszystkich, gdyby nie same fale morskie, które z prze-
dziwnej łaski Boskiej niemal nas wrzuciły z impetem w kanał. Inaczej
byśmy zginęli. Pan Bóg dał, że znaleźliśmy się blisko tego kanału.
Już widzieliśmy nad sobą fale morskie, które w tym czasie wepchnęły
nas w kanał. Kanał ten prowadzi do Ajamonte. Tu wszyscy ludzie
i marynarze krzyknęli: „Viva Dios e Viva Sanctissima Signora Nostra”
[„Chwała Bogu i Maryi Najświętszej”]. Jeden drugiego ściskał i ca-
łował, bo cudownie zostaliśmy ocaleni. A ja w tym ciężkim położeniu
modliłem się jak zwykle: „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech
będzie naszą obroną i opieką”. Bez lęku zdałem się na wolę Bożą
i opiekę Matki Bożej. Za tę drogę trzeba było zapłacić jeden mocny
pesos i trochę reałów.

Tu należy obszerniej opisać ten cud.

Diariusz czynności w Rzymie i w Portugalii 405

159  W oryg. jest: „bowuleko”, może od „bovino” – wołowina.



27 września
Jesteśmy w Ajamonte. Niezbyt chętnie przyjął nas gwardian ojców

obserwantów, gdyż nie byliśmy znani. Przybył tu także o. gwardian
z Mertoli portugalskiej i powiedział tutejszym ojcom, kim jesteśmy:
„To ci, których codziennie w Lizbonie oczekują i wyglądają”. Był tu
też ks. lektor, tercjarz franciszkański, który nam mówił, że jest w Liz-
bonie jakiś koncepcjonista, jakoby z Polski, który postarał się o fun-
dację i wyrobił pozwolenie od króla na trzy miejsca dla tego zakonu.
Lektor zarzucał mu jednak, że lubi wino.

28 września
Z Aiamonte ruszyliśmy w nocy rzeką do Mertoli odległej o 12 mil,

za co zapłaciliśmy 10 reałów.
29 września
Świętego Michała Archanioła. Odprawiliśmy Mszę św. w kościele

św. Łukasza. Dnia 29 września dotarliśmy do Mertoli. Tu, choć nieznani
w Portugalii, zostaliśmy przyjęci przez ojców obserwantów i sprowa-
dziliśmy do ich klasztoru swój tobołek.

30 września
Powrócił z Ajamonte o. gwardian i opowiedział o nas tutejszym

ojcom. Wtedy o. wikary oznajmił, że w Lizbonie jest dwóch konce-
pcjonistów, ale coś im w głowach się dzieje, czyli durnieją. To dodało
nam otuchy, że nie będą nam przeszkadzać, więc idziemy z nadzieją
w Imię Pańskie.

Październik
1 października
Wyprawiwszy na mule swe rzeczy z Mertoli, sami ruszyliśmy pie-

szo do Beja160, 9 mil drogi, opatrzeni chlebem i serem przez ojców
obserwantów. Do wieczora zrobiliśmy 2 mile i przybyliśmy do Lugares
Cortis do Gat. Tu pytaliśmy o znajomego o. gwardiana. Nie zastaliśmy
go w domu, a kobiety odmówiły nam stancji. Nie wiedząc, gdzie się
podziać, chodziliśmy z tyłu tego domu i tam spotkaliśmy gospodarza,
który naprawiał pług. Prosiliśmy, aby nas przyjął w gościnę. Odpo-
wiedział, że nie ma takiej powinności, ale nas przyjął, dał kolację
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i nocleg. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Salvandy Lugares, 5 mil
drogi.

W południe natrafiliśmy na studnię między górami i polami i usied-
liśmy przy niej. A tu nadjeżdża niejaki p. Antoni Silva de Sousa, za-
rządca tabaki w Beja, który jechał do Mertoli i miał trzy wierzchowce.
Zsiadłszy z konia, usiadł przy nas i pyta, skąd i dokąd idziemy. Bardzo
był uradowany, że przybyliśmy tam. Chciał nas nawet odwieźć na
swych koniach. Odmówiliśmy, aby nie sprawiać mu kłopotu. Wtedy
dał nam kwaterkę tabaki. Wyjęliśmy papier i kałamarz, a on napisał
nam polecenie do Silvady, aby człowiek, który tam sprzedaje tabakę,
przyjął nas na nocleg i udzielił wszelkiej wygody na jego rachunek.
Chciał, abyśmy czekali na niego w Beja; obiecał odesłać nas do prze-
wozu i zaopatrzyć na drogę.

W Silvadzie przenocowaliśmy u tego tabacznika i wczesnym ran-
kiem ruszyliśmy. Dnia 3 października przybyliśmy do Beja do ojców
obserwantów. Jutro św. Franciszka. Nasze rzeczy przywiózł w całości
człowiek z Mertoli.

4 października
W odpust św. Franciszka siedzieliśmy w Beja w refektarzu przy

obiedzie. A był tam też niedawny nasz dobroczyńca, p. Antoni Silva
de Sousa, zarządca tabaką, który spotkał nas na drodze przy studni.
Siedział w wyższym miejscu, pod krzyżem, i spostrzegłszy nas sie-
dzących przy stole niedaleko drzwi, pił za nasze zdrowie. Potem przysłał
nam owoców przez księdza portatora. Gdy wstaliśmy od stołu, ser-
decznie z nami się przywitał. Mówił, abyśmy nie odchodzili do Liz-
bony, póki się wpierw z nim nie zobaczymy. Obiecał nas odesłać.

5 października
Byliśmy u niego, a on wdzięcznie nas przywitawszy, powiedział,

abyśmy o nic się nie martwili. On nas swoimi końmi i na swój koszt
odeśle do Lizbony. Kazał nam stawić się jutro o godzinie szóstej.

6 października
Ten dobroczyńca nakarmił nas i napoił, i wyprawił na mułach ze

swymi ludźmi. Nakazał, aby oni w drodze opiekowali się nami i dał
na to pieniądze. Powiedział do nas: „Jeżeli jeszcze czegoś potrzebujecie,
gotów jestem wam służyć według waszej woli”. Myśmy się wymawiali,
że nic więcej nie potrzebujemy, że i tak zbyt dużo otrzymaliśmy.
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Wsiadłszy na muły, ruszyliśmy w drogę i po 7 milach zajechaliśmy
do Torrao. Dotarliśmy tam nad ranem. 

7 października
Przez cały dzień padał wielki deszcz. Musieliśmy zatrzymać się

w gospodzie, gdzie mieliśmy zapewnioną wszelką wygodę.
Gdyby nie nadarzył się nam dobroczyńca, jakże trudno byłoby prze-

być ten kawałek drogi do Lizbony. Nie znaliśmy przecież języka, a mie-
liśmy też zawiniątko z książkami, konstytucjami, regułami i z innymi
drobiazgami związanymi z naszą Regułą. Trzeba widzieć w tym dziw-
ną Opatrzność Boską, że Bóg dla zakonu Najświętszej Panny raczył
obmyślić takie sposoby i wyrwał od wielu niebezpieczeństw.
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ZESZYT 6
(VIII 1754 – 4 VIII 1755)

Sierpień 1754 
List 22 do o. Kajetana Wetyckiego
List z Lizbony do nowego o. Generała w Polsce161

Lizbona, dnia 3 sierpnia 1754 r.
Wielce Czcigodny w Chrystusie Proboszczu Generalny!
Zapewne nie błądzę, że przez pośrednictwo tych liter z krańców

ziemi z całkowitym posłuszeństwem całuję ręce nowego wybranego
mego Przełożonego. Składam gratulacje, choć urząd ten nie jest łatwy.
Niegodnymi modlitwami proszę o błogosławieństwo Boga Wszechmo-
gącego, ze względu na Jego chwałę i cześć naszej Pani. Oddając należną
cześć Wielce Czcigodnemu Ojcu jako zwierzchnikowi Zgromadzenia,
spieszę donieść o tym, co dzieje się w naszym Zgromadzeniu tu, w Por-
tugalii.

Najpierw wiele niebezpieczeństw nam zagrażało, gdyśmy wyruszyli
morzem z Genui do Portugalii. Z powodu przeciwnych wiatrów, desz-
czów i piorunów, niezwykłych podczas lata, oraz mgieł, płynęliśmy
aż 5 miesięcy. Przeszliśmy wiele niebezpieczeństw, tak że życie nasze
wisiało na włosku. Trudno zaś opowiedzieć, w jak wielkiej trwodze
znajdowaliśmy się z powodu zbójców morskich. Często musieliśmy
przed nimi chronić się w portach chrześcijańskich i nudzić w ocze-
kiwaniu na bezpieczniejszy czas. Kończyliśmy już prawie drogę morską
i dociągali do granic portugalskich, z Kadyksu do Ajamonte, gdy po-
wstała taka burza, że fale wyrwały ster naszego okrętu. Byliśmy w osta-
tecznym niebezpieczeństwie i morze już nas chciało pożreć. Jednak
ta sama fala, która mogła nas przykryć i pochłonąć, z Bożej Opatrz-
ności z impetem wepchnęła nas w kanał, który tam był, i zostaliśmy
uratowani. Gdybyśmy do niego nie wpłynęli, byłoby już po nas. To
był cud, bo widzieliśmy, jak wówczas wiele okrętów się porozbijało
i ile ludzi utonęło z innych statków. Myślę, że ks. Benon lepszą już
zdał o tym relację. Wyruszył z Lizbony do Polski w święto Bożego
Narodzenia zeszłego roku. Wcale nie służyło mu tutejsze powietrze
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i była obawa, aby nie umarł, bo wciąż chorował. Proszę donieść mi,
czy już znajduje się w Polsce.

Gdy przybyliśmy do Lizbony, najpierw mieliśmy wielki spór co
do habitu. Przed nami utworzyli się zakonnicy Niepokalanego Poczęcia,
którzy przyjęli biały habit i błękitny płaszcz. Tocząc o to wielki spór,
doprowadziliśmy do tego, iż wszyscy uznali, że biały habit i biały
płaszcz są odpowiedniejsze.

Do naszej sieci wpadła wielka ryba, bo sam założyciel nowego
zakonu Niepokalanego Poczęcia poddał się mojej władzy i przyjął uro-
czyście nasz habit. Mnie też utrzymuje tu, w Lizbonie, gdyż jest możny
i z nie byle jakiej rodziny. Wszyscy jego krewni wyświadczają mi
wielkie łaski, tak że i obraz naszego Ojca Stanisława kazali malować.
Jego życiorys, który musiałem ułożyć, po łacinie, ze względu na ich
wielkie nalegania, oddali do tłumaczenia na język portugalski. Chcą
dedykować królowi i wydać drukiem. Proszę mi więc donieść, co się
dzieje z procesem naszego Ojca i czy przybyło nowych cudów, abym
mógł to dopisać.

Nie chcieliśmy przyjąć fundacji, dla której nas sprowadzono, gdyż
staramy się o lepszą. Wielu godnych ludzi chce przyjąć nasz habit.
Nawet tak zacny człowiek jak prałat Bernardes, który napisał wiele
ksiąg i jest wielkim obrońcą Niepokalanej, sam się ofiarował, że nie-
wątpliwie przyjmie nasz habit, gdy otrzymamy fundację.

Biorąc przykład z naszego białego habitu, zaczynają już stroić po
kościołach figury Niepokalanej Dziewicy w biały, a nie w niebieski
płaszcz. Podczas publicznych procesji Bożego Ciała widać było figurę
Najświętszej Panny w bieli, gdy przedtem noszono Jej figury w płasz-
czach błękitnych.

Aby Pan Bóg pomagał mi w zabiegach koło naszego Zakonu, pro-
szę Wielce Czcigodnego Ojca o ponowne Jego błogosławieństwo. Pro-
szę też o potwierdzenie upoważnienia swego poprzednika do przyj-
mowania nowicjuszy i fundacji. Wystarczy potwierdzenie listem, bo
przesłanie dokumentu pocztą byłoby uciążliwe i trudne. Korespondo-
wać ze mną trzeba przez tą samą okazję, przez którą i ja się odzywam,
gdyż przez Rzym byłoby znacznie drożej i trudniej.

Oczekujemy tutaj szczęśliwego prowadzenia procesu naszego Czci-
godnego Założyciela, który ma w Portugalii wielu czcicieli. Gdy jego
sprawa znajdzie się w Kongregacji Rytów i będziemy mieli o niej
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świadectwo, że chodzi o beatyfikację świętego, królestwo to, zasobne
w złoto, niewątpliwie nam pomoże. W tej sprawie i w innych radzę
trzymać się w Rzymie ks. Jana Alegianiego, adwokata od spraw ka-
nonizacji, z którym zacząłem opracowywać instrukcje. Z nim należy
korespondować, gdyż jest nam wielce przychylny i skuteczny w pro-
wadzeniu spraw.

Polecając się świętemu błogosławieństwu, z niecierpliwością ocze-
kuję na odpowiedź, będąc najposłuszniejszym i najpokorniejszym sługą
Wielce Czcigodnego Ojca. 

br. Kazimierz Wyszyński

PS162. Proszę Wielce Czcigodnego Ojca o ponowienie błogosławień-
stwa i pozwoleń na przyjmowanie fundacji oraz nowicjuszów do pro-
fesji. Ponieważ poczta jest kosztowna i uciążliwa, trzeba ze mną ko-
respondować przez tę okazję, przez którą się odzywam, bo przez Rzym
jest jeszcze drożej. Natomiast w Rzymie w sprawie naszego Czcigod-
nego Ojca i w innych proszę się kontaktować z ks. Janem Alegianim,
prokuratorem od spraw świętych. Z nim zacząłem instrukcje; jest on
nam bardzo przychylny i bardzo zręczny w prowadzeniu spraw.

Kiedy piszę ten list, pewien mój wielki dobrodziej, odwiedziwszy
artystę, kazał wykonać całą figurę naszego Ojca Założyciela. Natomiast
założyciel, którego oblokłem w habit, nazywa się br. Jan od Poczęcia.
Godzi się wpisać go do naszego Protokółu.

List do brata163

Serdecznie kochany Mości Dobrodzieju!
Z pomocą Pana Boga nie zbywa mi na niczym. Co więcej, widzę

nad sobą przedziwną Bożą Opatrzność w tym odległym i nieznanym
dla mnie kraju. Nabieram większej ochoty służenia Zgromadzeniu Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Zdrowie mi nadspodziewanie służy, choć
ani w Polsce, ani w Rzymie nie było dobre. A i wielką zachętę mam
do rozszerzania naszego Zgromadzenia od wielu jego zwolenników
w tym królestwie. Chcą oni wspomagać nasz Zakon. Trudność w otrzy-
maniu fundacji wywodzi się z tego, że ci, którzy nas tu sprowadzili,
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ciągną nas do swojej fundacji, inni zaś ofiarują lepsze. Stąd za pierwszą
musieliśmy podziękować, a teraz do lepszej się garniemy. Inna trudność
polega na tym, że zgromadzenie portugalskie chciało górować nad nami,
jednak cudem Boskim przeszło na naszą stronę, tak że pozyskawszy
jego założyciela, który przyłączył się do nas, można dalej łatwiej dzia-
łać. Wkrótce spodziewamy się otrzymać fundację. Trudno wprost wy-
powiedzieć, jak przedziwnie Pan Bóg kieruje tą sprawą, wbrew wszel-
kim ludzkim przewidywaniom. Ojciec Joao Mauram – tak się nazywa
ten, z którym biskup płocki był w seminarium – nie przebywa w Liz-
bonie. Jak tylko go odnajdę, nie omieszkam go powiadomić o uczuciu,
jakie do niego żywi ks. Biskup. Proszę więc przekazać list do naszego
o. Proboszcza. Można go przeczytać, a potem zapieczętować. Składając
uszanowanie Panu Dobrodziejowi podpisuję się etc. 

Mam trudności z językiem portugalskim, ale już zaczynam rozu-
mieć.

29 lipca
Listy te wysłałem do Polski

Czerwiec 1755
12 czerwca
Z Balsamão wysłałem kolejne listy, ponieważ na poprzednie nie

przyszła żadna odpowiedź.

List 23 do o. Kajetana Wetyckiego164

Balsamão, dnia 13 czerwca 1755 r.
Wielce Czcigodny Ojcze Proboszczu Generalny i Najczcigodniej-

szy Przełożony!
Jeszcze w lipcu ubiegłego 1754 r. pisałem z Lizbony do Najprze-

wielebniejszego Ojca i jak dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi. Stę-
skniony, znowu chwytam za pióro, deklarując swą uległość. Ponieważ
nie jestem pewien, czy dotarł mój list, streszczam krótko to, co w nim
było. Ksiądz Benon wyruszył z Lizbony do Polski 26 grudnia 1753 r.
Proszę mnie powiadomić, czy już się tam znajduje. 

Po odjeździe ks. Benona musiałem opuścić ks. Salazara, bo nie
mogłem z nim nic zrobić w sprawie rozwoju naszego Zakonu. Pan
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Bóg dał mi protektorów, którzy prawie siłą wydarli mnie ks. Salazarowi
i otworzyli mi drogę do lepszego rozwoju naszego Zakonu. Widząc
to, portugalski założyciel zakonu, br. Jan Boży, z ochotą przyłączył
się do mnie. Jest to człowiek pochodzący ze znacznej rodziny. W święto
Zwiastowania Najświętszej Maryi 25 marca 1754 r. oblokłem go w nasz
habit zgodnie z naszymi ceremoniami. Działo się to przy udziale ludzi
godnych, w kaplicy jego szwagra, pana Oliviera, kawalera Krzyża
Świętego. Razem z nim rozpoczęliśmy starania o fundację dla naszego
Zakonu. Wielu ciągnęło nas na różne miejsca. Ponieważ nie mieliśmy
ludzi, to sam Pan Bóg, ze względu na cześć Matki Swojej, dał nam
taką fundację, w której są i ludzie, i klasztor Matki Bożej, dobrze
uposażony i uprzywilejowany przez króla: nazywa się Balsamão. 

Jest to znaczne sanktuarium w Portugalii. Niegdyś Turcy mieli tu
swoją fortecę, w której mieszkał ich król. Chrześcijanie przez nich
podbici, przechodzili wielkie doświadczenia. Prowincja ta i okolica mu-
siały dawać nie tylko ogromny podatek, lecz, co gorsze i absurdalne,
co 8 dni jedną pannę chrześcijańską przez wiele lat musiano dawać.
Serca chrześcijańskie nie mogły już tego dłużej znieść. Pobliskie miasta
i zamki zobowiązały się ślubem, że będą walczyć z tą fortecą i z kró-
lem oraz, że jeżeli Najświętsza Panna przyjdzie im z pomocą, to w twier-
dzy wybudują kościół. Po pokonaniu Turków przybywają co roku
w święta procesje z okolicznych miast i zamków. Nowożeńcy zaś, któ-
rzy danego roku zawrą małżeństwo, krwistą krowę kupują i przypro-
wadzają do kościoła. Po dziękczynieniu wyprowadzają ją, zabijają, a jej
mięso gotują w kotłach i wraz z chlebem rozdają wszystko ubogim.

Matka Boża Miłosierdzia przyjęła ślubowanie udręczonych. Chociaż
gromada chrześcijan była o wiele mniejsza niż liczba Turków, ata-
kowali oni przez wiele dni fortecę, w której był ich król. Mimo że
przez szereg dni wielu chrześcijan było codziennie ranionych przez
Turków z fortecy, to tylko dwóch umarło. Każdego poranka Królowa
Nieba i Ziemi ukazywała się z trzymanym w ręku naczyniem z bal-
samem, którym namaszczała rannych. Ci od razu stawali się uzdrowieni
i znowu tak atakowali fortecę, że Turkom zabrakło kul, strzał i innej
amunicji. Musieli stamtąd uciekać, a garstka chrześcijan ruszyła za
nimi i rozniosła ich doszczętnie o ćwierć mili od tego miejsca. Teraz
jest tam wybudowane miasto, które z powodu pokonania Turków na-
zywa się Chacim („kęsim”, czyli „wycięte”).
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Zgodnie ze złożonym ślubem chrześcijanie wybudowali kościółek
we wspomnianej fortecy. Przed dwudziestu laty pobożni mężowie zgro-
madzili się na tym miejscu otrzymanym od króla i ufundowali wspa-
niały kościół. Kapłan i świeccy, którzy tam zamieszkali, prowadzili
surowy tryb życia zgodnie z regułą trzeciego zakonu św. Franciszka.
Zachowując surową obserwancję, zyskali sławę w całej Portugalii i Hi-
szpanii. Chcąc wybrać stan doskonalszy według ślubów zakonnych,
zamierzali złączyć się i inkorporować z jakimś zakonem. Różni za-
konnicy czynili już o nich staranie, a niektórzy mieszkali nawet z nimi
przez dłuższy czas. Oni jednak dowiedziawszy się o nas w Lizbonie,
napisali do nas z prośbą, abyśmy do nich przybyli. Chcieli być przyjęci
do naszego Zakonu, a nie do innych. Zwrócili się z prośbą do biskupa
diecezji Miranda, aby zgodził się na spełnienie ich pragnienia. Biskup
usłyszawszy po raz pierwszy o naszym Instytucie, nie tylko stał się
dla nas przychylny, ale wyraził zgodę na ich prośbę. Sam napisał do
nas w tym celu; nalegał, abym przyjął tę fundację. 

Gdy przybyliśmy z Lizbony na to miejsce, zostaliśmy przyjęci przez
tę wspólnotę z wielką miłością. Są to prawdziwie doskonali mężowie
wraz z księdzem prezydentem, bo tak się ich przełożony nazywał. Przy-
byliśmy do ks. Biskupa, który wówczas mieszkał w Bragança. Przyjął
nas z wielką serdecznością i pozwolił całej społeczności na mocy pub-
licznego dokumentu przyjąć nasz habit, Regułę i Konstytucje. 

Zanim przygotowaliśmy ich do przyjęcia habitu, tutejszy ksiądz
prezydent, o. Hieronim od Trójcy Świętej, ciężko zachorował. Zdając
sobie sprawę, że jest bliski śmierci, prosił o nasz habit, aby w nim
umierać. Złożywszy w moje ręce profesję na naszą Regułę, za po-
zwoleniem biskupa, zaopatrzony wszystkimi sakramentami, zasnął
w Panu. Prawdziwie doskonały mąż, spracowany, gdyż niemal nie wy-
chodził z konfesjonału. Ksiądz biskup od razu mnie zamiast niego
ustanowił prezydentem wspólnoty. Tak więc z moich rąk całe to zgro-
madzenie przyjęło nasz habit, Regułę i Konstytucje. Odbyło się to do-
stojnie i uroczyście z udziałem niemałej liczby wybitnych kapłanów
i świeckich. Zgłasza się do nas wielu [kandydatów]. Wkrótce spo-
dziewam się drugiej fundacji w Hiszpanii. W tych dniach oczekujemy
na fundatora, który jest kawalerem krzyża wojskowego i nie tylko za-
myśla przekazać nam fundację, ale i sam chce przyjąć nasz habit.
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Miejsce, w którym się znajdujemy, nazywa się Nostra Signora
de Balsamão, czyli „Nasza Pani trzymająca w ręku balsam”. Należy
do diecezji mirandejskiej. Trzeba go szukać na mapie w miejscu, gdzie
jest napis „Trasos Montes”, gdzie są góry. Otóż między tymi górami
znajduje się taka osobliwa góra, którą oblewają dwie rzeki i oddzielają
od innych gór: góry dookoła niej, jak głosi Psalm 124. Miejsce to
jest tak wspaniałe, że nie widziałem piękniejszego w Portugalii. 

Mamy tu ponad rzekami pola, ogrody, winnice, łąki, oliwki i owoce
różnego gatunku. Na tej zaś górze są lasy, drzewa, dęby ozdobne.
Nadto znajduje się sanktuarium, do którego zewsząd spieszy lud. Miej-
sce to ozdabiają kosztowne kaplice, Kalwaria Męki Pańskiej z pięknymi
i kunsztownymi figurami rzeźbionymi snycerską robotą. Różni zakon-
nicy zazdroszczą nam tego miejsca, natomiast inni gratulują, że prze-
dziwnym sposobem Pan Bóg dla nas je zachował. 

Ksiądz biskup tak sobie upodobał nasz Zakon, że chociaż liczne
i poważne były poparcia innych zakonów, wszystkim odmówił, a kazał
przyjąć nasz Instytut. Ja zaś taką mam łaskę u niego, że gdyby nie
stał na przeszkodzie trudny język portugalski, mianowałby mnie egza-
minatorem kleru diecezjalnego. Wiele godnych osób patrzy na mnie
z szacunkiem, bo gdy jestem u biskupa, z nikim już nie rozmawia,
tylko ze mną. Polecam go świętym modlitwom naszego Zgromadzenia,
gdyż dzięki niemu nasz Zakon może się bardzo rozwinąć. Wielkim
poważaniem cieszy się u króla, którego brat jest biskupem w Brazylii.
Gdybyśmy się tam dostali, byłoby to dla nas z wielkim pożytkiem.

Ja tu z łaski Bożej jestem zdrowy i niczego mi nie brakuje, bo
nie tylko tu, ale i w Lizbonie mam znacznych dobrodziejów, którzy
wielce służą w zabiegach o nasz Zakon.

Nasz Czcigodny Ojciec Założyciel cieszy się w Lizbonie opinią
wielkiej świętości, bo dwóch ludzi, których życie było zagrożone, zwró-
ciło się o jego wstawiennictwo i powróciło do dawnego zdrowia. Jed-
nym z nich jest wielki dostojnik franciszkański, który niegdyś był gwar-
dianem w Jerozolimie. Uzdrowiony po ofiarowaniu się naszemu świę-
temu Ojcu Stanisławowi, z wdzięczności przekłada jego żywot na język
portugalski. Wkrótce podejmie zabiegi o wydrukowanie owego żywota,
zadedykowawszy go królowi. Pisze do mnie z Lizbony, abym mu jesz-
cze więcej napisał o cudach i życiu naszego Ojca. Jeżeli więc przybyło
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ostatnio cudów w Polsce, proszę mnie powiadomić: podać rok i na-
zwiska osób uzdrowionych i nowe wiadomości. 

Wielce Czcigodnemu Ojcu i całemu Zgromadzeniu zalecam, aby
prowadzić proces bez opieszałości. Od tego bowiem zależy szerzenie
czci Matki Boskiej, byle tylko proces wprowadzić do Kongregacji Ry-
tów. Portugalia znacznie dopomoże w beatyfikacji i chociaż mielibyś-
my i dwóch do Brazylii w tym celu posłać, to znajdą się ochotni
i odpowiedni.

Ponieważ ja już mam swoje lata i nie znam dnia ani godziny,
proszę, aby któryś z młodych do mnie przyjechał, mąż dobrych zalet.
Chodzi o to, by mogła zachować się jedność naszego Zgromadzenia.
Jeżeli można byłoby kogoś takiego chętnego wysłać, niech wyrusza
do mnie przez Francję i Hiszpanię. Przecież wielu przybywa lądem,
a nie morzem do Santiago de Compostela, znajdującego się dalej od
Balsamão. Brat mój, pan łowczy, dałby mu rekomendacje do księcia
Ossolińskiego, ten zaś do króla Stanisława we Francji, a on do króla
francuskiego. Dzięki temu miałby zapewne wielką pomoc w czasie
podróży. 

Żałuję bardzo, że nie wziąłem ze sobą z Rzymu o. Aleksego, bo
tutejszy klimat lepiej by mu służył niż ks. Benonowi. Ten, kto będzie
wysłany, niech kieruje się z Francji do Madrytu, Avili, Salamanki,
a stamtąd do Mirandy. Tam przedstawiłby się ks. biskupowi i byłby
wielkim jego gościem. Od niego już do Balsamão będzie tylko 8 mil.
Przyjmiemy go godnie. Mógłby wziąć za socjusza i przyoblec w habit
jakiegoś Polaka czy Czecha. Trzeba nam pilnie pomyśleć, aby nasze
Zgromadzenie, które niewątpliwie wzrośnie po mojej śmierci, nie ode-
rwało się nie mając kontaktu z Polską. Zresztą, już teraz proszę Wielce
Czcigodnego Ojca o błogosławieństwo dla tej nowej kolonii mariań-
skiej. Proszę też o upoważnienie do przyjmowania fundacji i dopusz-
czanie do obłóczyn oraz profesji, przynajmniej wyrażone w liście z po-
wodu trudności z pocztą. Natomiast autentyczny dokument proszę przy-
słać przez któregoś z ojców prowincjałów, którzy pojadą z Polski na
kapitułę do Hiszpanii. Będą tam prowincjałowie z Portugalii, to mi
doręczą. Trzeba jednak dobrze zapieczętować i nie ujawniać, co list
zawiera; na wierzchu napisać adres: Chacim Balsamão. Dobrze byłoby
to przekazać przez prowincjała franciszkanów obserwantów, bo znaj-
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duje się on blisko nas, w Bragança. Oni, to znaczy ojciec prowincjał
de San Francesco de Cidade, oddałby nam ten dokument. 

Również do tutejszej wspólnoty w Balsamão proszę napisać kilka
słów pełnych czułości i podziękowań za to, że zjednoczyli się z nami
i przyjęli nasz Zakon. W zachęcie proszę wyrazić, że chociaż ja jestem
w Polsce bardzo potrzebny, ale z miłości do nich nasze Zgromadzenie
nie żałuje zostawić im mnie, byle tylko cześć Matki Bożej rozszerzała
się przez jej zakon. 

Jeżeli któryś z naszych zechciałby do nas przybyć, to przez niego
proszę napisać do ks. biskupa i podziękować za życzliwość dla naszego
Zakonu. Proszę jak najprędzej o odpowiedź i częstą korespondencję.
Życzę sobie tego i wszyscy nasi dobroczyńcy ustawicznie pytają, czy
mam [wiadomości] z Polski. List zaś niech idzie taką samą drogą,
jaką ten dojdzie, to jest przez ręce mego brata Księdza Misjonarza.
On zaś prześle do pana Mathyego w Gdańsku, który skieruje list do
swego korespondenta, Jana Godefroya, w Lizbonie. Listy skierowane
do mnie wprost, nigdy nie dojdą. A pan Mathy wie już, jak je przesłać.
Trzeba go prosić, aby listy do mnie przesyłał w swojej kopercie do
p. Jana Godefroya Bechotota w Lizbonie.

Po napisaniu tego wszystkiego kłaniam się wszystkim naszym Oj-
com i Braciom i polecam się ich świętym modlitwom. Pozostaję jako
najposłuszniejszy, poddany i najpokorniejszy sługa Wielce Czcigod-
nego Ojca. 

br. Kazimierz Wyszyński Zakonu Niepokalanego Poczęcia NMP.

PS.165 Wszystkim Ojcom i Braciom naszym przesyłam ukłony i po-
lecam się ich pobożnym modlitwom. Ta wspólnota jeszcze się nie
odzywa do Wielce Czcigodnego Ojca, ponieważ naród ten bardzo ceni
swą godność. Trzeba ich uprzedzić i serdecznie pobudzić, wówczas
i oni wyrażą swe posłuszeństwo. Są to ludzie wielkich przymiotów,
ale trzeba wiedzieć, jak z nimi postępować. Mnie otaczają wielką mi-
łością, bo z pomocą łaski Bożej wiem, jak się do nich dostosować.
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4 sierpnia
List do ks. Alfonsa Woydalskiego, do Rzymu, 
w celu otrzymania zezwolenia na profesję braci z Balsamão 
Czcigodny w Chrystusie Ojcze Rezydencie!
Dopiero teraz trafia mi się okazja, aby odezwać się z Portugalii

do Wielebnego Ojca i oznajmić Mu o naszym powodzeniu. Z pomocą
Boską otrzymaliśmy dość znaczną fundację w Portugalii, z gotowym
klasztorem, kościołem i z zakonnikami, którzy tu przebywali od 20 lat
i od króla otrzymali różne przywileje. Ci przyjąwszy nasz habit, pragną
złożyć śluby, dlatego bardzo proszę Waszą Przewielebność, abyś raczył
wyświadczyć przysługę w tej sprawie. Chodzi o radę naszego adwokata
ks. Jana Alegiani, z którym zacząłem sprawę dotyczącą procesu beaty-
fikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego, naszego Założyciela. Mieszka
on po przeciwnej stronie Kapitolu i Aracoeli. Zdawszy sprawozdanie
o sobie, jak najuniżeniej kłaniam się. Zechciej zapytać, czy potrzebne
jest breve apostolskie do złożenia tej profesji, czy też wystarczy zgoda
Kongregacji Biskupów i Zakonników.

Fundacja ta znajduje się w następującym stanie: jest to sanktuarium
bardzo znaczne w Portugalii, pod wezwaniem: „Nasza Pani z Balsa-
mão”, w diecezji mirandejskiej. Przy tym cudownym miejscu osiedlili
się mężowie o dobrym imieniu i świętości, zarówno kapłani, jak
i świeccy. Ci wezwali nas za zgodą miejscowego ordynariusza i wstą-
pili do naszego Zakonu oraz z moich rąk przyjęli nasz habit. Chcąc
jednocześnie złożyć profesję na naszą Regułę, potrzebują zgody Rzymu.
Chodzi więc o to, aby Alegiani zechciał wyrobić breve apostolskie,
względnie pozwolenie z Kongregacji dla Biskupów i Zakonników, by
[zainteresowani] mogli po upływie roku złożyć profesję na moje ręce,
a także inni, którzy wstąpią do naszego Zgromadzenia, oraz by za-
twierdzono nowicjat w tym miejscu. Jeżeliby się okazało, że w Rzymie
nie jesteśmy znani, to trzeba okazać w Kongregacji nasze Konstytucje,
które znajdują się w celi ks. Rezydenta wielkopolskiego lub w celi
przewielebnego o. Romualda albo też w bibliotece klasztornej Ara-
coelitana. Ja znajduję się tu z upoważnienia moich przełożonych w celu
rozszerzania Zakonu. Byłem już dwa razy przełożonym generalnym
tego Zgromadzenia.

W sanktuarium w Balsamo jestem zatwierdzony przez miejscowe-
go ordynariusza na przełożonego tych braci, według naszej Reguły
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i Konstytucji. Mamy nadzieję, iż nasz Zakon, ku czci Matki Boskiej,
będzie wkrótce rozszerzony w Portugalii i Hiszpanii po złożeniu pro-
fesji. Uniżenie upraszam Czcigodnego Ojca, aby zechciał się zakrzątnąć
koło tej sprawy i współpracować z tymże Janem Alegianim. Pieniądze
zaś za listy i inne wydatki wypłaci ten, który odda ów list Czcigodnemu
Ojcu. Uniżenie proszę powiadomić w Polsce eks-prowincjała o. Ob-
rąpalskiego o naszym powodzeniu. Nisko mu się kłaniam oraz zobo-
wiązuję go, aby napisał do Góry, do naszego tamtejszego o. Prezydenta.
Niech powiadomi go o mnie i o powodzeniu w Portugalii, gdyż mnie
trudno pisać do Polski, chyba że przez Rzym. Proszę, aby nasi jak
najszybciej wyprawili do mnie jakiegoś odpowiedniego księdza, żeby
Kongregacja portugalska nie chciała się od nas oderwać po mojej śmier-
ci, gdyby nie mieli łączności z Polską.

Tworzyła się tu już wspólnota pod pokrywką naszych Statutów
i Reguły, ale wygasła wraz z naszym przybyciem. Co więcej, jej za-
łożyciel poddał się pod moją jurysdykcję i przyjął habit z moich rąk,
a odłożył swój, który sobie wymyślił; teraz współpracuje ze mną.

Jak najuniżeniej kłaniam się Wszystkim Przewielebnym Rezyden-
tom i wszystkim nam życzliwym, mianowicie: penitencjarzom jezuic-
kim, tak rzymskiemu, jak i loretańskiemu, oraz wszystkim Polakom.
Wielebnemu ks. Tisottowi z Monte Citorio, prokuratorowi misjonarzy
z Francji, kłaniam się i proszę, aby napisał do mnie i do księdza brata
mego do Polski. 

Mój Kochany Dobrodzieju, jeżeliby się tam znajdował jakiś Polak,
który pielgrzymowałby do grobu św. Jakuba, proszę go poinformować,
aby mnie nie omijał, gdyż będzie mu po drodze wstąpić do naszego
sanktuarium.
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ZAKOŃCZENIE

„Chronię się w cieniu Twych skrzydeł”
(Ps 57,2)

Przedstawione w tym zbiorze pisma o. Kazimierza Wyszyńskiego
z lat 1737-55 potwierdzają, że był on człowiekiem konsekwentnym,
pracowitym, wiernym w wypełnianiu przyjętych zobowiązań. Toteż
zwrócił na siebie uwagę współbraci i osób świeckich. 

Chronologicznie najwcześniejszymi jego pismami były listy kie-
rowane do wszystkich współbraci podczas pełnienia dwukrotnie funkcji
przełożonego generalnego Zakonu Marianów. Ojciec Wyszyński roz-
poczynając swoje pierwsze posługiwanie, przedstawił siebie na wzór
Jana Chrzciciela, który sam się umniejsza, aby Chrystus był wywyż-
szony i czczony jak najlepiej w społeczności, którą o. Kazimierz jako
przełożony ma prowadzić drogą nawrócenia i coraz gorliwszej służby
Bogu pod opieką Niepokalanej Matki. W drugim okresie posługi ge-
neralskiej stanął przed współbraćmi w postawie Dobrego Pasterza, któ-
ry z miłością będzie czuwał i troszczył się o współbraci powołanych
do zakonu mariańskiego.

Z myślą o rodakach o. Wyszyński wydał w 1749 r. dzieło, któremu
nadał tytuł Gwiazda Zaranna. Doceniając wagę zewnętrznych oznak
pobożności maryjnej, wskazywał na konieczność wewnętrznej prze-
miany życia chrześcijańskiego. Podkreślał, że należy przepoić kult ma-
ryjny praktyką naśladowania postawy Maryi w Jej odniesieniu do Boga,
miłości do Chrystusa i realizacji wskazań Ewangelii. Maryja uczy peł-
nienia woli Bożej na każdym odcinku życia. Ona jest Gwiazdą Zaranną
prowadzącą do Chrystusa, Słońca Sprawiedliwości.

Najobszerniejsze są pisma o. Kazimierza sporządzane w ciągu jego
ponad dwuletniego pobytu w Rzymie. Z tego okresu zachowało się
wiele listów pisanych do o. Kajetana Wetyckiego, jego następcy na
urzędzie przełożonego generalnego, a także do innych marianów i osób
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duchownych oraz świeckich. Większość z nich była włączona w „Dia-
riusz czynności”, w którym Sługa Boży opisywał podejmowane przez
siebie sprawy dla dobra Zakonu i innych ludzi oraz przekazywał spo-
strzeżenia z życia religijnego i świeckiego w ówczesnym Rzymie,
w czasie podróży do Portugalii i pobytu w niej. Lektura „Diariusza”
i listów umożliwia ocenę pełnego oddania Sługi Bożego dla swego
zakonu, jego życzliwość dla innych ludzi, wielką roztropność, i ducha
dziecięcej wiary. 

Jednym z trudniejszych zadań o. Kazimierza w Rzymie była obrona
nazwy i habitu marianów przed ks. Turczynowiczem, gorliwym ka-
płanem, ale mało zaznajomionym z życiem zakonnym i prawem ko-
ścielnym. Pomyślne załatwienie tej sprawy przed kongregacjami Stolicy
Apostolskiej Sługa Boży przypisywał nadzwyczajnemu wstawiennictwu
założyciela Zakonu Marianów. Z wielkim zaangażowaniem starał się
o łaski duchowe i odpusty, dzięki którym marianie mogli jeszcze in-
tensywniej wypraszać zmarłym wybawienie z czyśćca. Nie udało mu
się znaleźć miejsca na osiedlenie się marianów w Rzymie. Nie doczekał
też ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, chociaż bardzo prag-
nął takiego orzeczenia papieskiego. Również z wielkim bólem wew-
nętrznym przyjmował fakt nieudolnych zabiegów marianów o beaty-
fikację swego Założyciela. Przygotował jednak instrukcję o sposobie
prowadzenia procesu przygotowawczego do beatyfikacji w ojczyźnie
o. Stanisława Papczyńskiego. Spisał także zebrane przez siebie i usły-
szane od innych fakty świadczące o wybitnym stopniu świętości o. Sta-
nisława, wielkiego czciciela Niepokalanej. Uważał, że wyniesienie go
na ołtarze wzmacniałoby starania o ogłoszenie dogmatu o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP. Ojciec Kazimierz przekazując przełożonemu ge-
neralnemu marianów sprawozdanie ze swej działalności w Rzymie,
apelował o podjęcie procesu informacyjnego do beatyfikacji Ojca Za-
łożyciela. O poparcie tej sprawy wzywał innych marianów i ludzi
wpływowych w ojczyźnie.

Ostatnia część „Diariusza czynności” opisuje trudności i niebez-
pieczeństwa związane z podróżą o. Wyszyńskiego do Portugalii. Sługa
Boży Kazimierz był przekonany o szczególnej opiece Niepokalanej
i wstawiennictwie o. Stanisława Papczyńskiego, dzięki czemu mógł
dotrzeć do celu. W Portugalii spędził zaledwie kilkanaście miesięcy,
ale dał się poznać jako gorliwy kapłan i zakonnik, wielki czciciel Nie-
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pokalanej oraz założyciela Zakonu Marianów. Zdołał opracować ży-
ciorys o. Stanisława Papczyńskiego, aby pobudzić Portugalczyków do
wsparcia starań o jego beatyfikację. Otrzymał dla marianów kościół
i klasztor w Balsamão i w nim przygotowywał zgłaszających się do
życia według Reguły mariańskiej. Ostatni jego list z 4 sierpnia 1755 r.,
pisany do o. Alfonsa Woydalskiego mieszkającego w Rzymie, daje
świadectwo troski o nową wspólnotę mariańską przez uzyskanie dla
niej odpowiednich aktów prawnych w Stolicy Apostolskiej.

Wkrótce po napisaniu tego listu rozpoczął się ostatni etap życia
o. Kazimierza, który trwał od 19 września do 21 października 1755 r.
Sługa Boży dotknięty złośliwą febrą, która przez 20 lat drążyła jego
organizm, z każdym dniem tracił siły fizyczne, a od 4 października
nie mógł już wstać z łoża boleści. 

Gdy ostatni raz odprawiał Mszę św., drżał nie tyle z osłabienia
fizycznego, co z głębokiego przeżywania owej tajemnicy miłości. Mó-
wił usługującemu mu współbratu: „Tremendum est Sacrificium” („Bo-
jaźń przejmuje człowieka wobec ofiary Chrystusa”). Wypowiedź ta
wskazuje na wielki szacunek o. Kazimierza do Najświętszej Ofiary.
Ojciec Aleksy Fischer, uczeń i kontynuator dzieła Sługi Bożego, za-
świadczył: „Pełen Bożej bojaźni, uczył nas, że trzeba z bojaźnią przy-
stępować do wielkiej Ofiary ołtarza. Mawiał: »Ja jestem zawsze przy-
gotowany do ołtarza jak do śmierci«. O takim nastawieniu świadczą
również napisane przez niego i odmawiane modlitwy po Mszy św.”1.
Sam o. Wyszyński, będąc przełożonym generalnym, zostawił taki oto
zapis o Eucharystii: 

„Gdy 11 stycznia 1747 r. odprawiałem Mszę św. z formularza o Eu-
charystii, otrzymałem światło, że w tym Chlebie Eucharystycznym stale
i realnie znajduje się Ciało Chrystusa. Gdyby było inaczej, jak bluźnią
heretycy, to sakrament ten nie różniłby się od Arki Przymierza dawnego
Prawa. Arka była figurą tego sakramentu, a jak bardzo była wielbiona
i czczona. A cóż powiedzieć nie o figurze, lecz o realnym Ciele Chry-
stusa istniejącym w Eucharystii. 

Dawniej podczas Mszy św. otrzymałem to światło, jeśli się nie
mylę, przed pięciu laty, że Bóg nie dopuści, aby ktoś z naszego Zakonu
stał się apostatą. A wszystko to ze względu na niezwyciężoną i naj-
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1 ProtBals, s. 102-103; zob. PositioWysz, s. 289-290.



mocniejszą wiarę Maryi Dziewicy, która nawet pod Krzyżem nigdy
się nie zachwiała”2.

Świadkowie ostatnich zmagań o. Kazimierza z cierpieniem i cho-
robą stwierdzają jego nadzwyczajną cierpliwość, poddanie się woli Bo-
żej, spokojne przygotowywanie się do przejścia z tej ziemi oraz wdzię-
czność wobec wszystkich, którzy mu służyli. Kandydaci do marianów
z Balsamão pragnęli ulżyć choremu, co spotkało się z jego niezado-
woleniem. Chciał towarzyszyć całkowicie cierpiącemu Zbawicielowi
i w ten sposób wielbić Boga. Często powtarzał: „Niech imię Pańskie
będzie błogosławione”. Do końca życia zachował sprawność umysłową,
równowagę ducha i zgodę na wolę Bożą. Trzy razy w ciągu choroby
przyjmował sakrament chorych. Gdy kapłan chciał mu przeczytać coś
o piekle i karze, odpowiedział, że taka lektura raczej osłabia chorego,
który jest przeniknięty miłością Boga i przepełniony nadzieją zbawie-
nia. Mówił też, że „szatan nic nie może przeciwko zakonnikowi Nie-
pokalanego Poczęcia”. Prosił o przeczytanie rozdziału „o naśladowaniu
Chrystusa i o wzgardzie wszelkich marności świata” z „O naślado-
waniu Chrystusa” Tomasza a Kempis. 

Ojciec Kazimierz zapewniał płaczących braci, że zatroszczy się
o nich sama Niepokalana Matka, a on będzie ich skuteczniej niż teraz
wspierał swym orędownictwem u Boga. Wielka była jego cześć dla
Matki Najświętszej, o czym świadczy również jego zapis w „Diariu-
szu”: 

„W sam dzień Trójcy Przenajświętszej odprawiłem Mszę św. przy
ołtarzu NMP a la Pace u ojców reformatów, gdzie zamieszkaliśmy.
Rozważałem, jak Bóg nieogarniony raczy mieścić się w tak małej hostii.
Wtedy przyszła mi myśl, że skoro On zechciał być w ciemnościach
wnętrzności Maryi Panny i będąc Głową Kościoła świętego obrał Ją
za Matkę, tak też pragnie, aby i wszystkie członki Kościoła świętego
miały Ją za Matkę. Nieszczęśliwe są więc te Kościoły i ich członki,
które za ujmę poczytują sobie przyjąć Ją za Matkę. Nie chcą czcić
Tej, którą dla nas Bóg obrał za Swą Matkę, którą uczcił sam Bóg
i Człowiek, poddawszy i oddawszy Jej Siebie. I był im poddany”3.
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2 PositioWysz, s. 292. Brak oryginału, jest natomiast kopia w pismach pozostawionych
przez o. Izydora Taudta.

3 Oświecenie otrzymane 17 czerwca 1753 r. w czasie podróży do Portugalii; zob. DW V,
10.



Ojciec Aleksy przekazał następujące świadectwo o Słudze Bożym:
„Żywił tak niezłomną nadzieję w moc Niepokalanego Poczęcia, że
w różnych okolicznościach, słabościach i niebezpieczeństwach – swo-
ich czy innych – wypowiadał następujące słowa i osiągał pożądany
skutek: »Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech będzie nam
zbawieniem i obroną«. Zdarzyło się mnie, br. Aleksemu, w Rzymie,
że bardzo bolała mnie głowa, tak iż patrzący na mnie mówili: »Wydaje
się, że ten ojciec ma silne bóle głowy, nawet oczy jego wskazują,
że cierpi«. Wtedy podszedł do mnie Ojciec Kazimierz i palcem na-
znaczył na moim czole litery »NMP itd.«4. Gdy wszyscy wyszli, ogarnął
mnie wielki ból duszy i popłynęły łzy [...]”5. Ojciec Aleksy odczuł
niebawem wyraźną poprawę zdrowia.

W ostatnich godzinach życia na ziemi o. Kazimierz szeptał: „Valde
fortis est anima mea, valde fortis”. Jest to werset z Psalmu 57, który
miał ułożyć Dawid ukrywający się przed gniewem Saula. Psalm ten
pobudza wierzących do głębokiej ufności Bogu. Udręczony i osaczony
przez wrogów człowiek znajduje się jednak pod skrzydłami miłosier-
nego Stwórcy. Z jego wnętrza wydobywa się pieśń dziękczynna:
„Umocnił się duch mój, o Boże, umocnił się duch mój, będę śpiewał
(...) pragnę zbudzić jutrzenkę” (w. 8-9)6. Może to odwołanie do jutrzenki
było wyrazem świadectwa dziecięcej ufności o. Kazimierza wobec Ma-
ryi, którą nazywał Gwiazdą Zaranną.

Do ostatniej godziny był świadomy i nie zatracił pamięci ani czucia.
Przy takich znakach wybrania, powierzając się Duchowi Ojca Nie-
bieskiego, pełen zasług, zasnął spokojną śmiercią dnia 21 października
1755 r. w wieku 55 lat, około godz. 3.00, o której zwykł wstawać
ze snu i trwać na kontemplacji i odmawianiu brewiarza. Modlitwa bo-
wiem karmiła jego wiarę, umacniała jego gorliwość i miłość do Boga
oraz ludzi. O Słudze Bożym jako mężu modlitwy zeznawali świad-
kowie jego życia wobec trybunałów kościelnych w Polsce, Portugalii
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4 Początkowe litery wezwania „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech będzie nam
zbawieniem i obroną”.

5 ProtBals, jw., s. 103-104. 
6 Pismo św., t. 2. Stary Testament, pod red. ks. Michała Petera, Poznań 1984, s. 193-194.

Zob. rozważanie papieskie o Psalmie 57 podczas audiencji generalnej dnia 19 września 2001.



i Rzymie oraz najstarsze życiorysy, sporządzone wkrótce po śmierci
o. Kazimierza. 

Jego ciało nie wydawało przykrego zapachu i było zupełnie wiotkie;
zostało złożone do ziemi, bez trumny. Wkrótce święte przejście o. Ka-
zimierza do nieba Bóg raczył potwierdzić częstymi cudami. Przybywało
pielgrzymów do grobu Sługi Bożego. „Dochodziło do tego, że ukrad-
kiem nadcinali słabe deski przykrywające grób, aby zabrać ze sobą
relikwie z grobu i z ziemi. Wszędzie zresztą nazywali go Świętym
Polakiem lub Świętym Bratem”7. 

Niech więc dopełnieniem myśli Sługi Bożego, zawartych w przed-
stawionych tutaj jego pismach, będą modlitwy ułożone przez niego
samego oraz modlitwy ułożone dla wypraszania jego beatyfikacji i łask
za jego wstawiennictwem.

ks. Zygmunt Proczek MIC
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7 O ostatnich dniach życia o. Kazimierza i o przekonaniu o jego świętości zob. relacje
o. Aleksego w ProtBals, n. 56-69, s. 111-114.



 

PISMA O. KAZIMIERZA WYSZYŃSKIEGO

Listy

10 listów okólnych do Braci Marianów

26 listów do o. Kajetana Wetyckiego

3 listy do Ministra Generalnego Franciszkanów Obserwantów

25 listów do różnych osób

Memoriały

Do Kongregacji Biskupów i Zakonników (10 VII 1733)
— do Kongregacji Biskupów i Zakonników w sprawie ks. Stefana Turczy-

nowicza (12 V 1751)
— do papieża Benedykta XIV w sprawie odpustów (29 IX 1751)

Do Kongregacji Odpustów (26 II 1752)
— do Kongregacji Propagandy Wiary w sprawie ks. Turczynowicza (8 V

1752) 
— do papieża Benedykta XIV w sprawie ludności wiejskiej (13 I 1753) 
— do papieża Benedykta XIV o przywilej ołtarza „ad personam” (12 V

1753) 
— do bp. diecezji Miranda o jurysdykcję (22 V 1755)

Różne

— Instrukcje, pouczenia, relacje w sprawie procesu beatyfikacyjnego zało-
życiela Zakonu Marianów (18 XII 1751)

— Wypisy z Pisma św.
— „Protestatio Fidei”, rozważania, inspiracje
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— Akta kapituł generalnych z lat 1728-34, podczas których Sługa Boży był
sekretarzem

— Notatki do redagowania książki F. Ariasa „D. Virgo imitanda”
— Życie Sługi Bożego o. Stanisława od Jezusa Maryi

Pisma drukowane

— Dedykacja dla ks. A. Ostrowskiego w Templum Dei Mysticum, Warszawa
1741, s. XXII + 192 + 6

— Gwiazda Zaranna, Warszawa 1749, s. XXII + 317 + 6
— Vida de veneravel Servo de Deos Estanislao de Jezus Maria, tł. Joaó

Teixeira, Lisboa 1757, s. XXIV + 230
— Romalhete ou Diario Espiritual, Lisboa 1757 (różne modlitwy mariańskie)
— Gratiarum actio post missam” w Pro commodo Sacerdotum volentium

Sacrificium Missae absolvere, Sacramentales Confesiones audire, Aegrotis
vel damnatis ad mortem inservire, Benedictiones rerum exercere, Verbum
Dei populo praedicare, Lublini 1820, s. 52-53

 

Pisma o. Kazimierza Wyszyńskiego 427



MODLITWY

Modlitwy Sługi Bożego
o. Kazimierza Wyszyńskiego

Codzienne wyznanie wiary1 
Panie, Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny; Boże, Stwórco nieba

i ziemi, oświadczam wobec Twego Boskiego Majestatu, że wierzę we
wszystko, w co wierzy święta Matka Kościół. Mianowicie, we wszys-
tko, co dotyczy przenajświętszego Wcielenia, ludzkiej natury, życia,
męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jedynego Syna
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa; we wszystko, co odnosi się
do Ducha Świętego Pocieszyciela; Przenajświętszego Sakramentu Oł-
tarza i Eucharystii, Niepokalanie Poczętej Bogurodzicy Maryi Panny,
siedmiu sakramentów świętych; świętych, którzy królują w niebie; we
wszystko o niebie, czyśćcu, piekle i wieczności, nieśmiertelności du-
szy, tak jak wierzy święta Matka Kościół i jak Ty, Panie, chcesz,
żebym ze świętym Kościołem wierzył. W tej wierze chcę żyć aż do
śmierci i, jeżeli taka będzie Twoja wola, za tę wiarę pragnę umrzeć
i przelać moją własną krew. Amen2. 

Akt dziękczynienia3

Panie, Boże Wszechmogący, mocno wierzę, że jesteś obecny tu
i na każdym miejscu. Wyznaję i wiem, że jesteś moim Bogiem i Sę-
dzią. Składam Ci dzięki za to, żeś mnie stworzył i odkupił Swoją
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1 ProtBals, n. 31, s. 102-103; zob. PositioWysz, s. 289-290. 
2 Pod modlitwą znajduje się podpis: „Br. Kazimierz od św. Józefa Zakonu Niepokalanego

Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi mpp”. 
3 „Ramalhete ou Dario Espiritual”, Lisboa 1757, s. 8.



drogocenną Krwią oraz obmył mnie z mojej winy w świętym źródle
chrzcielnym, powołał mnie do tego Świętego Zakonu, zaliczył mnie
do Twych sług czczących Maryję Dziewicę, naszą Matkę i Panią. Dzię-
kuję, żeś mnie dotychczas zachował od potępienia wiecznego, na które
zasłużyłem swymi grzechami. Dziękuję za to, że posilasz mnie ciągle
pokarmem duchowym i ziemskim oraz ogólnie za wszystkie Twe do-
brodziejstwa, których doznałem z obfitości Twej łaski. Amen.

Dziękczynienie Panu Bogu naszemu4

Panie Jezu Chryste, ofiaruję się Tobie i z dziękczynieniem oraz
uwielbieniem poświęcam ci również moją duszę i ciało ze wszystkimi
władzami moimi, ze względu na niezmierzone miłosierdzie i dobro-
dziejstwa, naturalne i nadprzyrodzone, udzielone mi z Twojej nieskoń-
czonej łaskawości.

Najukochańszy Panie, czy kiedykolwiek będę mógł odwdzięczyć
się za Twój nieskończony dług, za to, żeś mnie od takiego zła wyzwolił;
za Twoje miłosierdzie i dzieła, słowa i myśli, które z Twojej dobroci
wkładasz w moje serce?

Panie i Boże mój, oto ja na wszelki dostępny mi sposób, stosownie
do mego rozumienia i możliwości, przyzywam Pana naszego Jezusa
Chrystusa oraz Jego Najświętszą Matkę wraz ze wszystkimi chórami
anielskimi, sprawiedliwymi i świętymi w niebie, i proszę oraz błagam,
aby pomogli mi dziękować, do czego jestem zobowiązany za udzielone
mi niezliczone dobrodziejstwa, ogólnie i szczegółowo.

O Dziewico Maryjo, moja najmilsza Matko i Pani, jakież winienem
Ci dziękczynienie, a jak mało jestem Ci wdzięczny! Jesteś zaiste Matką,
nie patrz na przeszłość. 

Spiesz mi na pomoc w przyszłości, aby odtąd wszystkie momenty
mego życia były dziękczynieniem, za każdym pulsem mych żył i od-
dechem mej natury. A gdybym o tym zapomniał, to już teraz przyjmij
je jako uczynione na zawsze.
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Akt wiary, nadziei i miłości5

Wierzę, ufam i kocham Cię, mój Boże, Najwyższe i całkowite Do-
bro moje. Chcę Cię kochać i wielbić przez całe moje życie. Obdarz
mnie Swą miłością, abym mógł w niej żyć, umrzeć, a potem radować
się Tobą. Amen. 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę...

Powierzenie się Panu Bogu naszemu6

W Twoje błogosławione ręce i najsłodsze ramiona Twojej Opat-
rzności powierzam mego ducha i moje ciało wraz ze wszystkimi stwo-
rzeniami, a w szczególny sposób moje obowiązki. Przyjmij, Panie, pod
skrzydła Swej opieki i zechciej zachować nas czystymi i niewinnymi,
abyśmy mogli z Tobą żyć, umierać i mieć wieczny odpoczynek u Cie-
bie.

Powierzenie się Maryi Dziewicy, naszej Matce i Pani7 
Najświętsza Maryjo Dziewico, nieba Królowo, Pani świata i Dzie-

wico Niepokalana, zachowana od wszelkiej zmazy pierworodnej i aktu-
alnej, przyjmij to moje postanowienie. Ty jesteś i pozostań moją naj-
milszą Matką, godną ustawicznego miłowania i wysławiania. Obym
był Twym szczególnym synem. Okaż się Matką, o łaskawa, o pobożna,
o słodka Panno Maryjo!

Powierzenie się Aniołowi Stróżowi8

O najukochańszy Aniele Stróżu, któryś aż dotąd tak troskliwie ra-
czył mnie strzec, dopomóż mi również i teraz zachować ciało w czy-
stości i niewinności, abym zasłużył na wieczne oglądanie i adorowanie
Trójcy Przenajświętszej. Amen.
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5 „Ramalhete”, s. 9.
6 Tamże.
7 „Ramalhete”, s. 10.
8 Tamże.



Powierzenie się świętym Patronom9

Święci Patronowie moi, których wybrałem na swych Orędowników,
wspierajcie mnie, wybrańcy Boży, w drodze ku pełni szczęśliwości.
Pomóżcie zwyciężyć wady oraz wysławiać Boga i głosić Jego chwałę,
abym wspierany w życiu Jego łaską, mógł osiągnąć wieczne uczest-
nictwo z Wami. 

Modlitwa przed Mszą św.10 
Wszechmogący, wieczny Boże, ofiaruję Ci tę Świętą i przedziwną

Ofiarę prawdziwego Ciała i Krwi Twego Najmiłosierniejszego Syna.
Pragnę w niej uczestniczyć z uwagą, na Twoją chwałę oraz całego
dworu niebieskiego, z dziękczynieniem za wszystkie dobrodziejstwa
otrzymane z Twej najszczodrobliwszej ręki, których spodziewam się
w przyszłości wraz ze wszystkimi ludźmi na świecie. Proszę Cię, abyś
nam udzielił doskonałej miłości Ciebie i bliźnich oraz ostatecznego
wytrwania w Twojej łasce.

Przez zasługi tej Boskiej Ofiary racz uwolnić dusze zmarłych cier-
piące w czyśćcu. Za nich ofiaruję tę część Ofiary, która im się należy,
oprócz części, która odnosi się do mnie i moich ważnych obowiąz-
ków.

Ofiaruję Ci [tę Eucharystię] za pozostających w grzechach śmier-
telnych, aby nawrócili się do Ciebie. Ofiaruję za tych, którzy żyją
w Twojej łasce, abyś raczył ich w niej utwierdzić. Ofiaruję za Ojca
Świętego, abyś zachował go w zdrowiu i szczęśliwym posługiwaniu,
dla wywyższenia świętej Matki Kościoła. Ofiaruję za pokój i spokój
tego Królestwa, wszystkich władców i królów chrześcijańskich. Ofia-
ruję za wyniszczenie herezji, nawrócenie niewiernych oraz wszystkich
heretyków i schizmatyków. Ofiaruję na powiększenie dobra duchowego
tego mojego Świętego Zakonu oraz za wszystkich, za których powi-
nienem modlić się ze sprawiedliwości i miłości. Amen.

Modlitwy 431

9 Tamże.
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Modlitwa dziękczynna po Mszy św.11 
O najłaskawszy i najmiłosierniejszy Jezu, zmiłuj się nad Kościołem

Twoim, zmiłuj się nad tym miejscem, aby był tutaj pokój, pokora,
miłość, wstrzemięźliwość, czystość. Spraw, abyśmy godnie postępowali,
poprawiali się i wiernie Ci służyli, miłowali Cię i podobali się Tobie.
Polecam także Twojej litości wszystkie sprawy i nasze zajęcia. Zmiłuj
się nad ludźmi, za których przelałeś Swą Najświętszą Krew. O, zwróć
się do nas, biednych grzeszników. Udziel przebaczenia i łaski żyjącym,
odpoczynku oraz światła wiecznego duszom wiernym. Amen.

Daj mi Twoją miłość, daj mi umrzeć w Twojej miłości.
 

Pobożne rozważania służące do godnego odprawiania Mszy św.12

TYDZIEŃ PIERWSZY

Niedziela – [Chrystus] jako Bóg
Poniedziałek – ...jako Król
Wtorek – ...jako Gość duszy
Środa – ...jako Nauczyciel
Czwartek – ...jako Pasterz
Piątek – ...jako Odkupiciel
Sobota – ...jako Kapłan i Ofiara

TYDZIEŃ DRUGI 

Niedziela – [Chrystus] jako Lekarz
Poniedziałek – ...jako Przyjaciel
Wtorek – ...jako Ojciec
Środa – ...jako Oblubieniec
Czwartek – ...jako Pokarm duszy
Piątek – ...jako Źródło wody żywej
Sobota – ...jako prawdziwe Słońce i Światło
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11 W „Pro Commodo Sacerdotum volentium sacrificium Missae absolvere (…)” (mod-
litewnik kapłański), Lublin 1800, s. 52-53. Przed tą modlitwą jest wzmianka, że ułożył ją
o. Kazimierz: „V. Patris Casimiri Wyszyński Servi Dei precatio benedictionis a Jesu Christo
Domino nostro”. Zob. PositioWysz, s. 311.

12  APS 7, Luźne, zob. „Pisma KW” s. 458-459.



Modlitwa do Maryi Dziewicy, naszej Pani13

O Pani moja, Najczystsza, Najświętsza, Niepokalana, Ciebie Bóg,
Pan nasz, uczynił ponad wszystko piękną, obdarzył przywilejem słońca
i księżyca. Przez Twoje cudowne Poczęcie, przez przenikliwy ból prze-
szywający Twe Serce, gdyś patrzyła na konającego na krzyżu Twego
Syna, racz mi towarzyszyć i strzec mnie w strasznej godzinie mojej
śmierci, gdyż jesteś potężną Panią. Oddal knowania i zasadzki nie-
przyjaciela całego rodzaju ludzkiego. Wyjednaj u Swego Najmilszego
Syna odpust zupełny i odpuszczenie wszystkich moich grzechów.
Obym tak wsparty Twoją miłością, mógł radować się pełnym uczes-
tnictwem w wiecznej chwale.

Duchu Święty, prowadź14

Za przyczyną Najświętszej Panny przypadło nam płynąć na fran-
cuskim statku z dobrymi katolikami. A statek nosi nazwę „Duch Świę-
ty”. Oby Duch Święty nami kierował i natchnął wiernych do szerzenia
nabożeństwa ku czci Najświętszej Panny. Fiat. Fiat. Amen.
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13 „Ramalhete”, s. 245-246; PositioWysz, s. 310. 
14  DV V, 2 lipca 1753 r.



Modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego
o. Kazimierza Wyszyńskiego

Pierwsza modlitwa o beatyfikację o. Kazimierza15

O Jezu, któryś łaskawie zechciał powołać Sługę Twego Kazimierza
do zakonu poświęconego czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Dziewicy i Matki Twojej Maryi, racz sprawić, jeśli to zgodne jest
z Twą Najświętszą wolą, byśmy za Jej przyczyną mogli jak najprędzej
radować się wyniesieniem go przez Kościół na ołtarze. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.

Druga modlitwa o beatyfikację o. Kazimierza16

Módlmy się o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego o. Kazimierza
Wyszyńskiego i o jego wstawiennictwo u Boga za nami.

Boże, radości świętych, racz nas uweselić wyniesieniem na ołtarze
Twego wiernego Sługi Kazimierza i dodaj nam zapału do jego na-
śladowania w drodze do świętości.

– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Boski Mistrzu, który sam powołujesz do swojej służby, za przy-
kładem Sługi Twego Kazimierza napełnij nas troską o rozwój życia
zakonnego w naszej wspólnocie, ojczyźnie i w całym Kościele.

– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty, który w Niepokalanej Dziewicy Maryi przygoto-
wałeś sobie godne mieszkanie, daj nam za przykładem Sługi Twego
Kazimierza być gorliwymi czcicielami Jej Niepokalanego Poczęcia.

– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Boże, źródło dobroci, spraw, aby krzywda i niesprawiedliwość
zniknęły z powierzchni ziemi, a nam daj łaskę, abyśmy za przykładem
Sługi Twego Kazimierza byli gorliwymi obrońcami pokrzywdzonych.

– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
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15  Sługa Niepokalanej. Modlitewnik Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów
od Niepokalanego Poczęcia NMP, Stockbridge-Warszawa 1990, s. 79.

16  Z. Proczek MIC, Sługa Niepokalanej. Ojciec Kazimierz Wyszyński, marianin. Wydawn.
Księży Marianów, Warszawa 1987, s. 76-77.



Boże, który wysłuchujesz pobożne modły Twych wiernych, za wsta-
wiennictwem Sługi Twojego Kazimierza udziel nam łaski..., o którą
z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Trzecia modlitwa o beatyfikację o. Kazimierza17

Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych
sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich
zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój Kazimierz,
który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorli-
wością służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet błogo-
sławionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o szczególną łaskę za przyczyną 
Czcigodnego Sługi Bożego o. Kazimierza18

O Boże, Ojcze Miłosierdzia, któryś w sercu Sługi Twego Kazi-
mierza wzbudził wielki zapał w spełnianiu uczynków miłosierdzia
względem ciała i duszy, racz mi (nam) udzielić za jego przyczyną
łaskę…, o którą Cię proszę (prosimy). Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Powiadomienia o łaskach otrzymanych za przyczyną 
Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego 

należy kierować pod adresem:

Zgromadzenie Księży Marianów
Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego

Czcigodnego Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego
ul. o. Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria
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17  Z folderu o. Słudze Bożym o. Kazimierzu, wydanego przez wicepostulatora spraw
kanonizacyjnych marianów.

18  Tamże.



INDEKS TEMATYCZNY

Afiliacje marianów z zakonami:
dominikanów – 116; 
franciszkanów – 115; 
kapucynów – 113; 
pijarów – 114

Agregacja – 48, 118, 120
Aprobata Innocentego XII 35, 119

Beatyfikacja 5, 9, 10, 12, 13, 15-18,
21, 22, 34, 44, 52, 135, 142, 146-
-149, 164-166, 190, 205, 207, 211,
216, 217, 219, 221, 223, 225-227,
233, 237, 242, 243, 247-250, 253,
255, 259, 261, 265, 291, 308, 314,
316, 317, 320, 331-334, 337, 349,
351, 371, 377, 411, 416, 418, 421,
422, 425, 426, 434, 435

Cnoty maryjne 23, 26-28, 34-37, 39-43,
109, 169, 176, 177

Czyściec 9, 15, 33, 35, 45, 49, 51, 52,
54, 58, 62, 69, 81-86, 101, 109,
112, 113, 119, 129, 134, 135, 154,
155, 159, 167, 168, 177, 178, 180,
182, 195, 196, 218, 220, 233, 256,
258, 266, 282, 292, 293, 348, 354,
358, 367, 421, 428, 431

Decymka (koronka) 23, 26, 34, 35, 43,
81, 95, 152, 288, 292, 388

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu 5,
15, 21, 205, 237, 421

Dominikanie 13, 26, 66, 68, 101, 116,
157, 167, 204, 214, 216, 227, 231,
237, 240-242, 245, 262, 265, 266,
279 303, 320, 340, 341

Duch Święty 33, 34, 37, 49-51, 54, 94,
128, 171, 174, 176, 182-184, 392,
433

Eucharystia 28, 58, 76, 171, 422, 428,
431

Franciszkanie 14, 25, 47, 58, 66, 68,
72, 91, 115, 118, 120, 129, 169,
187, 188, 191, 193, 202, 204, 205,
220, 226, 238, 246, 251, 258, 259,
267, 306, 323, 329, 344, 354, 372,
377, 379, 394, 402, 403, 406, 415,
416, 426

Gwiazda Zaranna 7, 16, 17, 23, 24,
40, 42, 194, 420, 427

Habit 8, 12-14, 22, 35, 47, 65, 70, 71,
73, 102, 103, 124, 126, 131, 133,
136-139, 142, 153, 156, 163, 192,
216, 222, 234, 235, 238, 255, 270,
274-278, 283-287, 289, 300, 302,
303, 304, 309-311, 322, 331, 342,
365, 366, 404, 410, 411, 413, 414,
416, 418, 419, 421 

Jansenizm 67, 308
Jezuici 23, 46, 53, 59, 65, 167, 194,

198, 199, 200, 202, 203, 204, 209,
223, 236, 245, 274, 313, 316, 339,
341, 342, 343, 360, 419

Kościół NMP in Dominica albo in Na-
vicella 212-215, 218-220, 228, 302,
308, 346, 354, 360, 377
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Krzyż 28, 33, 35, 37, 38, 43, 49, 60,
63, 64, 65, 69, 78, 79, 80, 94, 97,
129, 130, 138-140, 151, 202, 218-
-220, 248, 254, 271, 273, 287, 295,
297, 316, 388, 407, 433

Marianie 5, 23, 26, 35, 44, 45, 48, 128,
129, 131-135, 137, 139, 142, 162,
164, 168, 169, 184, 191, 203, 209,
235, 256, 259, 275, 282, 289, 290,
379, 421

„Marianie wileńscy” 190, 192, 193,
198, 200, 209, 214, 216, 236, 238,
284, 285, 286, 289, 302, 311; zob.
także Turczynowicz

Maryja 5-8, 14-43, 49, 51, 52, 54, 56,
57, 63, 65, 67-70, 72, 73, 75, 76,
78-81, 84, 86-106, 108-113, 117-
-129, 131, 132, 134-136, 138, 140,
143, 144, 149, 169-179, 182, 184,
194, 195, 201, 212, 214, 218, 221,
223, 234, 238, 246, 253, 255, 256,
260, 275, 277, 282-284, 300, 302,
339, 351, 355, 375, 378, 380, 381,
388, 389, 399, 402, 403, 413, 420,
423, 424, 428-430, 433-435 

Misjonarze św. Wincentego a Paulo 13,
195, 200, 209, 210, 216, 229, 243,
257, 259, 260, 291, 319, 355, 362,
385, 417, 419 

Modlitwa 16, 18, 23-27, 32-34, 38, 45,
51, 56, 59, 65, 81, 83-88, 92, 94,
97, 100, 105, 112, 114-116, 125,
129-131, 135, 136, 141, 153-156,
167, 170, 172, 174, 175, 178, 183,
186, 192, 195, 208, 210, 227, 232,
250, 260, 261, 270, 281, 322, 344,
347, 354, 358, 380, 382, 385, 386,
395, 405, 409, 415, 417, 422, 424,
425, 427, 428, 431, 432, 434, 435

Modlitwy za zmarłych 23, 49, 51, 69,
75, 77, 82-86, 111-115, 117, 124,
127, 154, 155, 166, 167, 175, 177,
178, 180, 182, 186, 190, 195, 218-
-221, 227, 238, 244, 263, 266, 281,

282, 288, 292-297, 308, 322, 348,
350, 421, 431

Msza św. 15, 33, 61, 72, 76, 82, 83,
86, 89, 100, 105, 106, 114, 115,
127, 137, 148, 149, 151, 154, 161,
173, 179, 183, 185, 186, 195, 201,
209, 214, 228, 232, 240, 266, 269,
271, 293, 294, 298, 320, 339, 340,
347, 353, 358, 360, 363, 364, 374,
386, 389, 391, 392, 394, 395, 401,
402, 403, 405, 406, 422, 423, 431,
432

Naśladowanie Chrystusa 37, 38, 39, 42,
49, 52, 54, 63, 64, 74, 125, 423

Naśladowanie Maryi 7, 17, 21-29, 33-
-42, 81, 92, 109, 112, 118, 119,
121, 123, 126-128, 130, 177, 184,
250, 255, 275, 420 

Neofici 192, 193, 195, 200, 201, 209,
214, 216, 222, 234-236, 238, 241,
242, 244, 276-278, 283-285, 287,
289, 300, 302, 304, 309-311, 342,
343

Niepokalane Poczęcie 5-8, 10, 15, 18,
21, 22, 25, 26, 35, 43, 49, 51, 52,
54, 56, 65, 69, 70-73, 77, 80, 81,
83, 85, 87, 88, 101-104, 106, 108-
-119, 121-129, 132-138, 142, 143,
155, 157, 161, 167, 170, 171, 173-
-175, 177-179, 182, 184, 186, 187,
192, 195, 199, 201, 202, 204, 205,
209-212, 217, 218, 221, 222, 226,
227, 232, 235, 237, 243, 246, 248,
253-259, 262, 267, 268, 282-286,
289, 290, 295, 301, 303, 308, 309,
315, 316, 318, 320-324, 327, 328,
330, 333, 334, 336, 338, 341, 343,
352-355, 358, 365, 367, 374-377,
380-385, 388, 395, 404, 405, 410,
411, 417, 421, 423, 424, 428, 433,
434

Obrazy 26, 56, 70, 72, 77-79, 81, 82,
95, 97-100, 103, 105, 135-141, 153,
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194, 217, 221, 222, 226, 247, 255,
257, 266, 269, 272, 292, 293, 303,
329, 339, 340, 356, 365, 389, 390,
410

Odpusty 15, 34, 35, 58, 72, 77, 110,
113, 119, 121, 122, 196, 197, 202,
209, 218-220, 222, 227, 228, 238,
244, 256, 263, 271, 273, 281, 282,
287, 288, 292, 296, 297, 299, 308,
315, 335, 338, 344, 345, 355, 358,
360, 371, 394, 402, 407, 421, 423,
433

Ojczyzna 24, 40, 52, 59, 72, 73, 129,
233, 247, 249, 281, 337

Ołtarz 9, 15, 26, 56, 72, 76, 79, 81,
86, 94, 100, 106, 136, 138, 140,
148, 151, 209, 257, 269, 271, 273,
287, 292, 293, 294, 297, 298, 339,
347, 358, 365, 389, 399, 422, 423,
426

Opatrzność Boża 9, 54, 63, 64, 67, 75,
77, 80, 115, 117, 118, 124, 167,
190, 244, 271, 297, 319, 362, 401,
404, 408, 409, 411, 430

Pijarzy 7, 11, 13 , 14, 26, 44, 45, 46,
47, 65, 66, 68, 69, 80, 101, 114,
124, 136, 142, 143, 145, 203, 208,
216, 224, 229, 243, 270, 271, 320,
321, 336, 339

Przywileje 15, 27, 72, 75, 81, 87, 88,
113-115, 119, 121, 122, 127, 157,
159, 190, 196, 208, 209, 256, 271,
273, 280-282, 287, 292-294, 296,
297, 308, 315, 330, 335, 355, 356,
358, 371, 390, 413, 418, 426

Reguła dziesięciu cnót NMP 21, 23, 33-
-36, 39-43, 48, 49, 118, 119, 121-
-123, 126, 127, 159, 177, 194, 335,
358

„Rozproszenie rostkowskie” 8, 132- 134,
160, 168

Spowiedź wielkanocna 219, 362, 367,
369

Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia 26,
35, 51, 202, 209, 222, 255, 256,
292, 404

Śmierć 9, 10, 34, 36, 37, 40, 42, 43,
44, 50-52, 56, 58, 62, 63, 69, 72,
74, 80, 82, 86, 88, 89, 102-104,
107-112, 115, 117, 123, 126, 128-
-132, 134, 136-138, 144-146, 149,
151, 155, 157, 158, 164-166, 186,
194, 207, 209, 225, 260, 261, 265,
282, 292, 293, 296, 317, 318, 321,
326, 331, 332, 335, 347, 386, 387,
396, 414, 416, 419, 422, 424, 425,
428, 433, 435

Świadectwa 8, 15, 65, 90, 93, 102, 142,
143, 149, 150, 157, 159, 160, 165,
166, 168, 169, 185, 204, 207, 208,
211, 277, 279, 290, 307, 309, 316,
318, 321, 329, 332, 350, 411, 422,
424

Świątynia 16, 67, 73, 78, 94, 96, 212,
247, 255, 339, 348, 349

Wierność 9, 108, 168, 183, 281, 300
Wytrwałość 29, 30, 38, 69, 90, 92, 111,

145, 161, 322
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INDEKS OSÓB I NAZW
(wybióczy)

Ajamonte* 405, 406, 409 
Aleksander VI, papież 34, 118, 121, 127
Albani Gian Francesco, kard. 242, 346,

357, 360, 371, 381
Albertoni Antonio 140
Alegiani Giovanni Battista 142, 225,

367, 370, 411, 418, 419
Alicante 396
Alva y Astorga Pietro de 301
Andruzzi Luigi 205
Antiquiei 403
Antoni z Lizbony św. 66, 72, 355, 358
Ara Coeli 72, 116, 122, 189, 191, 192,

201, 202, 205, 209, 213, 222, 232,
238, 241, 262, 268, 323, 331, 339,
341, 342, 343, 347, 360, 367, 374,
380, 418

Arias Francesco SJ 23, 25, 194, 427
August II Sas, król Polski 91, 159
August III Sas, król Polski 193, 197,

291

Balsamão 5, 9, 10, 12, 412, 413, 416,
417, 422, 423

Barberini 237, 270
Bardi Girolamo de, kard. 299, 301, 303,

309, 327
Beja 406, 407
Benedykt XIV, papież 15, 34, 197, 226,

235, 269, 298, 352, 370, 426
Bernard św. 25, 41
Berramede 404

Bibiana św. 198, 212, 214
Bixy Jerzy, ks. 319, 324
Bixy Joachim, ks. 315, 319, 320, 322,

324, 326
Bragança 9, 10, 417 
Branicki, hetman 325
Brzozowski, ks. 315
Budrioli Andrzej SJ 316, 317, 318
Buffa Rafaele OIC 385
Bujalski Benon OIC 12, 318, 324, 327,

329, 332, 353, 380, 383, 384, 409,
412, 416

Buonconvento 386
Butler Franciszka de Szczuka 220, 230,

272
Butler Marek Antoni 230, 273

Caraffa Pier Luigi, kard. 361, 367, 370
Casa Merinicella 403
Cascais, markiza 379, 380, 383, 384
Casale Nullo Giovanni de, kard. 240
Cetlerówna Otolia 161, 207, 317
Chocim 87
Chojecki Piotr OIC 192, 228, 231, 252,

253
Chojnata 87
Cieciszewski Wojciech 139 
Colonna Girolamo di Sciara, kard. 193,

198
Czartoryski Michał 183, 193, 340
Czartoryski Teodor Kazimierz, bp 336
Częstochowa 26, 97, 99, 288

* Nazwy geograficzne wyróżniono kursywą.
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Deskur Andrzej Maria, kard. 10, 11
Dias Franciszek od św. Bonawentury

OFM 118
Drob Janusz 24

Ebora, bp 246

Felici Angelus, kard. 11
Fischer Aleksy od św. Oktawiana OIC

22, 114, 115, 223, 257, 293, 294,
298, 323, 329, 353, 357, 358, 364,
385, 389, 416, 422, 424, 425

Florencja 298, 386
Franciszek Salezy św. 30, 31

Gembicki Jan, bp 88, 124
Genua 12, 345, 377, 382, 384, 386-391,

402, 409
Gilbert Nicolas bł. 34
Goźlin 48, 102, 103, 104, 128, 136, 143,

144, 148, 161, 173, 178, 183, 192,
207, 214, 252, 335, 344, 350, 360

Góra Kalwaria 7, 8, 11, 12, 47, 76-80,
112, 145, 148, 156-159, 161, 165,
171, 199, 201, 203, 217, 229, 268,
292, 321, 324, 332, 337, 352

Granowski, ks. 241
Grzegorz Wielki, papież 96
Grzegorzewski Antoni, ks. 208
Grzybowski Franciszek 223

Hoennig Benedykt OIC 183, 333, 336
Holzhauser Bartłomiej 79, 199

Innocenty XII, papież 35, 48, 72, 80,
88, 100, 117, 119, 127, 158, 159,
283, 289

Innocenty XIII, papież 35, 135, 283,
289

Jakimowicz Bolesław MIC 17
Jan III Sobieski, król Polski 35, 68, 71,

78, 79, 84, 86-88, 100, 157, 158
Jan Paweł II, papież 5, 7, 13, 35
Jarosław 46, 58, 59, 60, 65
Jeziora Wielka 7, 11

Joachim od św. Anny zob. Kozłowski
Joachim

Joanna de Valois św. 34
Juliusz II 34, 118, 121, 127

Kadyks 390, 397, 399, 402, 404, 405,
409

Kalasanty Józef św. 208, 224, 339, 370
Kalinowski Hilary OP 340, 341, 365
Kałowski Julian MIC 17, 284
Kamieniec 108, 109
Kanobrocki Władysław OIC 337
Karscy, rodzina 47, 84, 94, 95, 136,

137, 143
Kinga św. 52
Klemens VIII, papież 277, 341
Klemens X, papież 30, 60, 124, 202
Klemens XII, papież 212
Kleyn Bonawentura OFMRef 208
Kobielski Antoni, bp 244
Korycki Karol Florian SJ 343
Kozłowski Joachim od św. Anny, OIC

8, 14, 20, 48, 107, 113, 115, 117-
-119, 121, 123, 125, 126, 128, 143,
144, 162-165, 227, 358

Krajewski Mateusz OIC 132, 133, 173
Krajewski Stanisław; imię zakonne: Jan

od Niepokalanego Poczęcia NMP,
OIC 70

Kraków 16, 23, 47, 52, 91, 125, 159,
195, 244, 291, 321, 356, 380 

Krasowski, kanonik 219, 228, 288
Kukulski Alfons OFM 291, 362
Kulesza Norbert OIC 351

Lampridi Antonio, zob. Muratori Lu-
dovico Antonio

Lasocki Jan 103, 208, 252
Leon X, papież 34, 121
Leporini Mansueto OFMRef 208
Lercari Nicolas 303, 309, 326, 327
Lewiczyn 74, 143, 207
Lizbona 9, 10, 12, 45, 72, 141, 142,

271, 375, 377, 378, 379, 382, 385,
388, 389, 398, 404, 406, 407, 408,
409, 410, 412, 414, 415, 417
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Loret Maciej 197, 326
Loreto 242, 298, 342, 343
Lubocza 47, 70, 84, 136, 137, 153, 164
Luca Joannes de 204, 205
Lwów 60, 63, 64, 65

Magnuszewski Wojciech 21, 22, 167,
229, 232, 341

Makoś Wacław MIC 17, 20, 46
Malaga 399, 401, 402, 403
Maria z Agredy 25, 226, 333
Mariampol 192, 195, 220, 230, 248, 253,

271, 272, 287, 296, 308, 329,
Massalski Ignacy Jakub, bp 248, 262,

299, 301, 341
Mathy Józef Benedykt, ks. 253, 254,

271
Matuszewicz Jerzy 23, 230, 244
Mertola 406, 407
Miranda 9, 10, 13, 414, 426
Molina Pietro Joannetio de OFM 328,

380, 384
Muratori Ludovico Antonio 204, 226

Neapol 72, 197, 199, 202, 228, 261,
269, 302, 346, 354

Nikolsburg 47
Nowa Jerozolima zob. Góra Kalwaria
Nowy Sącz 46, 53, 57

Oborski Mikołaj, bp 69
Opacki Franciszek 162
Ostrowski Antoni Kazimierz, abp 17,

248, 427

Papczyński Stanisław OIC 5, 12, 15,
16, 19, 21, 22, 35, 44-167, 190,
194, 198, 206-208, 216, 217, 219,
221, 226, 231, 232, 248, 249, 256,
259, 261, 272, 321, 334, 336, 345,
356, 357, 376, 381, 387, 410, 415,
416, 421, 422, 427

Paulucci Camilo, kard 310, 312, 313,
319, 335, 345, 346, 357, 360, 371,
381

Pepe Franciszek SJ 199, 202-204
Piętka R. Roman MIC 17
Pignatelli Franciszek, nuncjusz 127, 128
Pius VI, papież 10
Pius IX bł., papież 5
Podegrodzie 46, 52, 53, 57
Podkańska Kolumba 101, 102, 109,

143, 156, 157
Podkańska Zofia 101, 102, 109, 143,

156, 157 
Podoliniec 46, 47, 56, 63
Polak Kazimierz OIC 229, 230, 237,

249, 297, 299, 319, 338, 360
Polska 8, 13, 24, 35, 44, 45, 48, 52,

59, 68, 71, 76, 79, 81, 84, 86-88,
92, 98-101, 108, 109, 119, 122,
123, 126, 135, 137, 140, 142, 147,
158, 159, 163, 192, 198, 199, 201,
202, 206, 209, 216, 219, 221, 227,
228, 230, 234, 239, 246, 247, 249,
251-253, 256, 257, 260-262, 267,
268, 271, 275, 282, 286, 289-291,
297-300, 303, 304, 309, 312, 314,
320, 322-325, 328, 331, 332, 334,
336, 337, 339-341, 343, 346, 350,
352, 353, 355, 358, 360-363, 367-
-370, 372, 374, 375, 377, 379-382,
384, 385, 406, 409, 412, 416, 417,
419

Portugalia 20-22, 44, 45, 142, 190, 191,
245-247, 249-261, 264, 265, 267,
268, 273, 298, 299, 305-307, 312-
-314, 317-319, 322-324, 327-329,
331-334, 336, 338, 343, 344, 347,
351-356, 358-361, 364, 370-372,
374-385, 406, 409, 410, 413-416,
418, 419, 421, 423, 424

Poznań 10, 13, 16, 19, 325, 336, 424
Preny 230, 238, 287, 329, 344, 386
Prewidza 47
Puski Piotr 198, 212, 214, 220
Puszcza Korabiewska 12, 17, 20, 48,

70, 125, 145, 148, 153-158, 160-
-163, 166, 170, 171, 207, 211, 222,
223, 299
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Raffaele Lugagnano de OFMObs 191,
263, 353, 376, 379

Raśna 174, 177, 195, 281, 294, 306
Rawa Mazowiecka 46, 56, 65, 70, 241
Rosolecki (Rosołowicz) Łukasz SP 44,

208, 216, 336
Rossi Giovanni Battista 287
Rostkowski Adam, bp 132, 133, 150 
Rzym 8-16, 19, 21, 44-48, 68, 72, 73,

78, 87, 114-118, 120, 123, 126, 127,
135, 137, 140, 141, 144, 146, 147,
153, 158, 159, 162-167, 169, 188-
-197, 199-209, 211-213, 215-222,
226-229, 231, 233, 235, 237, 238,
241, 244-257, 259-264, 267-269,
271, 274, 276, 281-286, 288, 295,
296, 298-300, 304-306, 308, 309,
311-315, 317, 319, 320, 322-324,
326-331, 335, 337, 339-348, 350-
-362, 364, 368, 370-377, 379-390,
396, 410, 411, 416, 418-422, 424,
425

Saganowski Antoni Jan, ks. 342
Salazar Antonio de Sousa Teixeira 375,

398, 412, 413
San Remo 388, 389
Santiago de Compostela 7, 12, 416
Sarzano 386
Sasin Jakub 130
Setta 393, 394
Sędziszów 63
Silva Antonio de Sousa 407
Skórzec 138, 139, 151, 170, 173, 177-

-179, 184, 186, 266, 267, 291
Sotomayor de, książę 383, 384, 403,

404
Stary Sącz 52
Stefańczyk Andrzej 17 
Strach Wojciech MIC 192, 237, 288,

344
Stuart Henryk, kard. 320, 326, 433
Studzianna 26, 81, 82, 144, 154, 207
Szkraffer Jan Kanty OIC 202, 227, 252,

264-267, 305-307, 313, 316, 319,
331, 353

Święcicki Stanisław, bp 71

Teixeira Jao, ks. 45, 427
Trzcińscy 89, 160
Trzciński Felicjan 207, 249
Trzebicki Andrzej, bp 69, 88, 124
Turczynowicz Stefan Józef, ks. 15, 17,

190, 192, 193, 194, 198, 199, 200,
203, 205, 209, 214, 216, 218, 222,
227, 231-245, 252, 255, 262, 266,
270, 273, 274, 278, 283-291, 295,
299, 300-303, 307, 310, 311, 314,
315, 319, 320, 326, 327, 330, 331,
340-343, 349, 352, 357, 359, 363,
365, 421, 426

Villa Franca  391
Vitelli, adwokat 228, 302, 315, 346,

347, 354, 360

Warszawa 5, 7, 11, 16, 17, 23, 25, 35,
47, 48, 65, 66, 68-70, 74, 76, 77,
83, 88, 91, 93, 124, 128, 135, 136,
143, 158, 159, 161, 162, 187, 188,
194, 195, 202, 207, 209, 221, 224,
229, 230, 243, 248, 254, 260, 268,
284, 288, 290, 291, 295, 307, 313,
319, 322, 329, 332, 335, 339, 344,
356, 358, 363, 366, 376, 385, 388,
427, 434

Wetycki Kajetan OIC 15, 18, 44, 142,
191, 192, 194, 195, 200, 206, 216,
222, 236, 241, 243, 246, 251, 258,
262, 263, 295, 304, 312, 315, 328,
329, 348, 352, 353, 356, 363, 372,
374, 376, 384, 409, 420, 426

Wiedeń 72, 87, 88, 228, 243, 315, 322,
323, 345, 376

Wierzbowski Stefan, bp 35, 48, 70,71,
75, 78, 83, 88, 100, 125, 155, 157,
158, 336

Wilno 44, 165, 186, 192, 194, 195, 199,
203, 208, 210, 216, 217, 234, 235,
238, 243, 275-279, 284-287, 289,
295, 309, 336, 365

Witwicki Stanisław, bp 71, 73
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Wolski Jakub OFMReff 90, 91, 143,
160

Woydalski Alfons OFM 418, 422
Wrzesiński Ambroży OIC 173, 350
Wyszyński Andrzej Jan; imię zakonne:

Walerian, SP 14, 320, 321
Wyszyński Jan CM 11, 13, 195, 198,

200, 202, 209, 221, 229, 231, 250,
252, 254, 257, 259, 271, 288, 291,
295, 299, 301, 319, 322, 335, 339,

344, 346, 359, 362, 363, 366, 372,
385, 388, 417, 419

Wyszyński Józef; Aleksander jako no-
wicjusz mariański 13, 14, 322

Wyszyński Michał Gabriel Rafał 145,
194, 207, 258, 260, 262, 291, 344,
355, 359, 370, 385, 411, 416

Wyszyński Stefan, kard. 14

Zienkowicz Michał, bp 193, 195, 285,
310
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Założyciela Zakonu Marianów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

ROZDZIAŁ III
LISTY GENERALSKIE

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
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Listy do przełożonych generalnych franciszkanów .  .  .  .  .  .  .  . 187

445



ROZDZIAŁ IV
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STOWARZYSZENIE

POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH

przy Zgromadzeniu Księży Marianów

zrzesza osoby świeckie i duchowne, które pragną:
✦ naśladować życie i cnoty Maryi Niepokalanej
✦ głosić światu orędzie Miłosierdzia Bożego
✦ modlić się za zmarłych w czyśćcu cierpiących
✦ wypraszać powołania kapłańskie i zakonne
✦ wspierać działalność apostolską i misyjną Kościoła

Członkowie Stowarzyszenia formowani są w duchu
założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego;

otrzymują pismo Z Niepokalaną.

Przy Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich istnieje
Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jego członkowie noszą niebieski szkaplerz.

Przy Stowarzyszeniu działa „Linia modlitwy”.
Intencje zgłaszane listownie i telefonicznie
polecane są Bogu w codziennej modlitwie.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
zaprasza na pielgrzymki krajowe i zagraniczne.

CENTRUM STOWARZYSZENIA

POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW

ul. Gdańska 6A, 01-691 Warszawa
tel. (0-22) 833-74-05, fax (0-22) 833-32-33

e-mail: spm@marianie.pol.pl
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